plochy výroby

plochy obanského vybavení

plochy k obnov nebo optovnému
vyuití znehodnoceného území

2

3

4

8

7

6

památková rezervace vetn
ochranného pásma
památková zóna vetn
ochranného pásma
krajinná památková zóna
nemovitá kulturní památka,
popípad soubor, vetn
ochranného pásma

zastavné území

1

5

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

íslo
jevu

Národní památkový ústav

není

není

NKP_op_pamatka_P
NKP_pamatka_B
NKP_pamatka_P

OVU_plocha_prestavby_P
OVU_plocha_prestavby_P
OVU_plocha_prestavby_P
OVU_plocha_prestavby_P
OVU_plocha_prestavby_P

obec Strahovice
obec Chuchelná
obec Sudice
obec Tebom
obec Rohov
není

OVU_plocha_prestavby_P

ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

obec Rohov
obec Tebom
obec Sudice
obec Chuchelná

ORP - úad územního plánování

ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

Obec tpánkovice

ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

obec Chuchelná
obec Sudice
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

obec Rohov

ORP - úad územního plánování

ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

VRSTVA V DM

ORP - úad územního plánování

ORP - úad územního plánování

POSKYTOVATEL

PEHLED JEV A POSKYTOVATEL

vymezené v ÚP

Vtinou se jedná o zámry obcí zídit plochu
obanského vybavení, která není v platném ÚP. Taky
poskytly stávající obanskou vybavenost, která není v
ÚP - ta je teba provit.

vymezené v ÚP

Vtinou se jedná o zámry obcí zídit plochu výroby
nebo zruit pl.výroby, která je v platném ÚP.

plochy výroby ruivého charakteru; plocha
podnikatelské aktivity; plochy podnikatelských
inností; plochy a objekty prmyslové výroby, sklad
a technické vybave.

vymezené v ÚP

POPIS DAT

OVU_hist_vzn_stavba_B
OVU_hist_vzn_stavba_B
OVU_hist_vzn_stavba_B
OVU_hist_vzn_stavba_B
OVU_hist_vzn_stavba_P
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_P
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B
UAKA_arch_vyzn_obj_B

obec Bolatice
obec Kobeice
obec Sudice
obec tpánkovice
obec Chuchelná

architektonicky cenná stavba,
soubor

významná stavební dominanta

14

15

UK_kulture_hist_dom_B
UK_kulture_hist_dom_B
UK_kulture_hist_dom_B

ATELIER Archplán i obec Kobeice
obec Chuchelná
obec Sudice

obec Bolatice
obec Chuchelná
obec Kobeice
obec Sudice
obec tpánkovice
obec Strahovice
obec Tebom
obec Rohov

ATELIER Archplán

OVU_hist_vzn_stavba_B

ATELIER Archplán

historicky významná stavba,
soubor

13

UAKA_region_lid_arch_P

obec Kobeice

obec Sudice
obec tpánkovice

obec Chuchelná

ATELIER Archplán

není
UK_komp_prvek_P
UK_komp_prvek_B
UK_komp_prvek_P
UK_komp_prvek_P
UK_komp_prvek_P

NKP_pamatka_P

obec Rohov
není

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

region lidové architektury

nemovitá národní kulturní
památka, popípad soubor, vetn
ochranného pásma
památka UNESCO vetn
ochranného pásma
urbanistické hodnoty

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

12

11

10

9

íslo
jevu

podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

analýza hodnot v území

podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

analýza hodnot v území

podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

osmilány - navreno na vyhláení vesnické
památkové zóny
analýza hodnot v území

analýza hodnot v území
podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

POPIS DAT

26

25

24

23

významný krajinný prvek
registrovaný, pokud není vyjáden
jinou polokou
významný krajinný prvek ze
zákona, pokud není vyjáden jinou
polokou
pechodn chránná plocha
národní park vetn zón a
ochranného pásma
chránná krajinná oblast vetn

územní systém ekologické stability

21

22

významný vyhlídkový bod

20

19

18

oblast krajinného rázu a její
charakteristika
místo krajinného rázu a jeho
charakteristika
místo významné události

území s archeologickými nálezy

16

17

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

íslo
jevu

USES_uses_P

ORP - úad územního plánování

není

není

není

ORP - odbor ivotního prostedí

OUOP_vkp_zak_P

OUOP_vkp_reg_B
OUOP_vkp_reg_P

USES_uses_L
USES_uses_P

MSK

ORP - odbor ivotního prostedí

USES_uses_P

UK_misto_vyhlidky_B
UK_misto_vyhlidky_B
UK_misto_vyhlidky_B

UK_misto_vyhlidky_B

OVU_misto_vyzn_udalosti_B
OVU_misto_vyzn_udalosti_B
OVU_misto_vyzn_udalosti_B

PZ_arch_nal_P

UK_kulture_hist_dom_B
UK_kulture_hist_dom_B

UK_technicka_dom_B

VRSTVA V DM

AOPK

ATELIER Archplán
obec Chuchelná
obec Sudice
ATELIER Archplán i
obectpánkovice,Chuchelná
obec tpánkovice
obec Strahovice
obec Rohov

není

není

Národní památkový ústav

obec tpánkovice
obec Rohov

POSKYTOVATEL

podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

nadregionální biokoridor - OP
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor - osa
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
místní (lokální) biocentrum
místní (lokální) biokoridor
podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

analýza hodnot v území

analýza hodnot v území
podrobnjí popis (název) je v atributové tabulce DM

POPIS DAT

43

42

bonitovaná pdn ekologická
jednotka
hranice biochor
investice do pdy za úelem
zlepení pdní úrodnosti

vzdálenost 50m od okraje lesa

40

41

lesy hospodáské

národní pírodní památka vetn
ochranného pásma
pírodní park
pírodní památka vetn
ochranného pásma
památný strom vetn ochranného
pásma
biosférická rezervace UNESCO,
geopark UNESCO
NATURA 2000 - evropsky
významná lokalita
NATURA 2000 - ptaí oblast
lokality výskytu zvlát
chránných druh rostlin a
ivoich s národním významem
lesy ochranné
les zvlátního urení

národní pírodní rezervace vetn
ochranného pásma
pírodní rezervace vetn
ochranného pásma

zón

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

39

37
38

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

íslo
jevu

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
pdy
AOPK
výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M
Zemdlská vodohospodáská správa

není
MSK
eký úad zemmický a katastrální kat.mapa

není

není

není

není

AOPK

není

není

AOPK

MSK

AOPK

není

POSKYTOVATEL

IPF_invest_puda_L
IPF_invest_puda_P

IPF_invest_puda_L

USES_biochora_P

KPF_BPEJ_P

KPF_okraj_lesa50_P

KPF_kat_lesy_P

KPF_kat_lesy_P

ZCHU_pamatny_strom_B
ZCHU_op_P

ZCHU_mzchu_P
ZCHU_op_P
ZCHU_mzchu_P
ZCHU_op_P
ZCHU_mzchu_P
ZCHU_op_P

VRSTVA V DM

Investice do pdy za úelem zlepení pdní
úrodnosti;

Investice do pdy za úelem zlepení pdní úrodnosti

vygenerováno 50m od okraje lesa

památný strom
ochranné pásmo

odkryv v kravaích

Koutské a zábeské louky

POPIS DAT

vodní nádr

povodí vodního toku, rozvodnice

záplavové území

48

49

50

47

46

chránná oblast pirozené
akumulace vod
zranitelná oblast
vodní útvar povrchových,
podzemních vod

vodní zdroj povrchové, podzemní
vody vetn ochranných pásem

44

45

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

íslo
jevu

Povodí Odry

výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M

není
výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M
Povodí Odry
výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M

není

výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M
syntéza VÚC

GYPSTREND

ORP - odbor ivotního prostedí

Op vod. zdroje I. stupn - zámr

OVZ_op_vod_zdr_P

hydrologické povodí 1.ádu
hydrologické povodí 2.ádu
hydrologické povodí 3.ádu
hydrologické povodí 4.ádu
stanovené, zdokumentované

OVT_hydr_povodi1_P
OVT_hydr_povodi2_P
OVT_hydr_povodi3_P
OVT_hydr_povodi4_P
ZU_Q005_P
ZU_Q020_P
ZU_Q100_P
ZU_Qzdokum_P

OVZ_vod_nadrz_P

útvar podzemních vod
útvar povrchových vod tekoucích
útvar povrchových vod tekoucích
vodní nádr

OVT_podzem_vod_P
OVT_povrch_vod_t_L
OVT_povrch_vod_t_L

OVZ_op_vod_zdr_P

Zdroj pírodní pitné vody;
Op vod. zdroje II. stupn
Op vod. zdroje II. stupn - vnitní;
Zdroj pírodní pitné vody
Op vod. zdroje I. stupn;
Zdroj pírodní pitné vody
Op vod.zdroje - nerozlieno

revitalizace toku - zámr
Op vod. zdroje I. stupn;
Op vod. zdroje II. stupn;
Zdroj pírodní pitné vody
Zdroj pírodní pitné vody;
Op vod. zdroje II. stupn - vnjí,vnitní

revitalizace toku

POPIS DAT

ZPV_vod_zdroj_B
OVZ_op_vod_zdr_P
ZPV_vod_zdroj_B
OVZ_op_vod_zdr_P
ZPV_vod_zdroj_B
OVZ_op_vod_zdr_P

ZPV_vod_zdroj_B
OVZ_op_vod_zdr_P

obec Kobeice
obec Tebom

ZPV_vod_zdroj_B
OVZ_op_vod_zdr_P

IPF_revital_toku_L

IPF_revital_toku_L

VRSTVA V DM

SmVaK

Povodí Odry

POSKYTOVATEL

území urené k rozlivm povodní

52

57

56

55

54

dobývací prostor

pírodní léivý zdroj, zdroj
pírodní minerální vody vetn
ochranných pásem
lázeské místo, vnitní a vnjí
území lázeského místa

území zvlátní povodn pod
vodním dílem
objekt/zaízení protipovodové
ochrany

aktivní zóna záplavového území

51

53

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

íslo
jevu

Obvodní báský úad v Ostrav

není

není

MSK

obec Kobeice
obec tpánkovice
obec Tebom
syntéza VÚC
ÚP - Tebom

obe Chuchelná

výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M
obec Bolatice

Povodí Odry

Povodí Odry

není

obec Bolatice
obec Chuchelná
obec Kobeice
obec tpánkovice
obec Rohov
Povodí Odry
MSK_odbor P

MSK_odbor P

POSKYTOVATEL

VNS_dobyvaci_prostor_P

PPO_proti_pov_ZURka_L

PPO_proti_pov_L
PPO_proti_pov_L
PPO_proti_pov_P
PPO_proti_pov_L
PPO_proti_pov_L
PPO_proti_pov_L
PPO_proti_pov_L
PPO_proti_pov_L

PPO_proti_pov_B

PPO_proti_pov_B
PPO_proti_pov_L

ZU_povoden_pod_vd_P

ZU_Q005_P
ZU_Q020_P
ZU_Q100_P
ZU_Qzdokum_P
ZU_Qzdokum_P
ZU_Qzdokum_P
ZU_Qzdokum_P
ZU_Qzdokum_P
ZU_Qzdokum_P
ZU_akt_zona_zu_P
ZU_akt_zona_zu_P

VRSTVA V DM

protipovodová opatení na ece Opava

zdokumentované - místní znalosti
zdokumentované - místní znalosti
zdokumentované - místní znalosti
zdokumentované - místní znalosti
zdokumentované - místní znalosti
aktivní zóna záplavového území
aktivní zóna záplavového území

stanovené, zdokumentované

POPIS DAT

loisko nerostných surovin

poddolované území

sesuvné území a území jiných
geologických rizik

60

61

62

VNS_objekty_P
ZVS_zarizeni_vs_B
ZVS_zarizeni_vs_B
ZVS_zarizeni_vs_B
ZVS_zarizeni_vs_B
ZVS_zarizeni_vs_B

Gypstrend

výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M
obec Kobeice
obec tpánkovice
obec Sudice
obec Tebom

odval, výsypka, odkalit, halda

technologický objekt zásobování
vodou vetn ochranného pásma

67

ZP_uz_ekol_rizik_P

msto Kravae - odbor MH

66

ZP_uz_ekol_rizik_P

obec Chuchelná

ZP_zatez_emise_P

ZP_uz_ekol_rizik_P

obec Sudice

min. ivotního prostedí

ZP_uz_ekol_rizik_P

obec Bolatice

oblast se zhorenou kvalitou
ovzduí

ZP_uz_ekol_rizik_B

NIGP_sesuv_uz_P
NIGP_sesuv_uz_P
VNS_stare_dul_dilo_P

obec Sudice
obec Strahovice
obec Sudice
min. ivotního prostedí

NIGP_sesuv_uz_B

ZZZK_poddolovane_uzemi_P
ZZZK_poddolovane_uzemi_P

Geofond

Geofond
obec Rohov

65

64

staré dlní dílo
staré záte území a
kontaminované plochy

chránné území pro zvlátní
zásahy do zemské kry

59

63

není

chránné loiskové území

58

ONS_lozisko_nerost_sur_P

VNS_dobyvaci_prostor_P
ONS_chlu_P
ONS_chlu_P

Gypstrend
Geofond
Gypstrend

Geofond

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

íslo
jevu

vodojem
vodojem
vodojem

erpací stanice vodárenská na vodovodním adu;
vodojem;
erpací stanice vodárenská na vodovodním adu;
vodojem vový

vnjí výsypka, odkalit

bývalá skládka komun.odpadu a stavebního odpadu

bývalá skládka pevného domov. odpadu

bývalé skládky odpad
bývalá pískovna pouívaná jako skládka kom. odpadu

bývalá pískovna

Výhradní bilancované loisko nerostných surovin
U loisek kde nebylo dosud teno je uveden
STAV_ID=3

POPIS DAT

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

vodovodní sí vetn ochranného
pásma

technologický objekt odvádní a
itní odpadních vod vetn
ochranného pásma

sí kanalizaních stok vetn

íslo
jevu

68

69

70

ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P
ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P
ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P
ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P
ZRVO_vod_rad_vypousteni_vody_L

výzkumný ústav vodohospodáský
T.G.M

obec Tebom

ZKS_zarizeni_ks_B
ZKS_zarizeni_ks_B
ZKS_zarizeni_ks_B
VH_kanal_objekt_op_P
ZKS_zarizeni_ks_B
VH_kanal_objekt_op_P
ZKS_zarizeni_ks_B
ZKS_zarizeni_ks_B
VH_kanal_objekt_op_P
ZKS_zarizeni_ks_B
ZKS_zarizeni_ks_B
ZKS_zarizeni_ks_B
ZKS_zarizeni_ks_B
OCOV_stoka_L

obec Bolatice
obec Chuchelná

obec Strahovice
obec Tebom
obec Rohov
syntéza VÚC
výzkumný ústav vodohospodáský

obec tpánkovice

obec Sudice

obec Kravae

obec Kobeice

ZKS_zarizeni_ks_B

Povodí Odry

obec Bolatice - ÚP Bolatice

syntéza VÚC

ÚP Strahovice

obec tpánkovice

obec Kobeice

ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P
ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P
ZPV_vod_rad_L
VH_vodovod_op_P

ZVS_zarizeni_vs_B

syntéza VÚC

SmVaK

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

místní vodovod

vodovodní ad pro vypoutní vody

místní vodovod

místní vodovod

erpací stanice vodárenská na vodovodním adu;
úpravna vody; vodojem zemní; vodojem vový

POPIS DAT

ZEE_el_vedeni_L

nadzemní a podzemní vedení
elektrizaní soustavy vetn
ochranného pásma

73
Vodafon

ÚP - Strahovice - zámr

ZEE_el_vedeni_L
EE_vedeni_el_e_op_P

ZVES_el_objekt_B

EZ distribuce

elektrická stanice vetn
ochranného pásma

72

EZ distribuce

ZVES_el_objekt_B
EE_objekt_el_vedeni_op_P

není

výrobna elektiny vetn
ochranného pásma

obec Rohov

obec Tebom

obec Strahovice

obec tpánkovice

obec Sudice

msto Kravae - odbor MH

obec Kobeice

obec Chuchelná

obec Bolatice

OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P
OCOV_stoka_L
VH_kan_stoky_op_P

VH_kan_stoky_op_P

T.G.M

ochranného pásma
SmVaK

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

71

íslo
jevu

Venkovní stanice (rozvodna, transformovna)
Dts stoárová
Dts kompaktní, zdná, betonová
Dts vestavná
Dts vová s venkovním pívodem
Dts nerozlieno
Op elektrické stanice
Dts nerozlieno

POPIS DAT

ÚP Kobeice

ÚP Strahovice

syntéza VÚC

POSKYTOVATEL

není
není
není
není
Vodafon

technologický objekt zásobování
jinými produkty vetn
ochranného pásma

ropovod vetn ochranného pásma

produktovod vetn ochranného
pásma

technologický objekt zásobování
teplem vetn ochranného pásma

teplovod vetn ochranného pásma

elektronické komunikaní zaízení
vetn ochranného pásma

76

77

78

79

80

81

není

syntéza VÚC
ÚP Strahovice

PLN_plynovod_L

SMP Net zastoupený RWE Distribuní
sluby

ZTS_zarizeni_sdel_sit_B

EP_plynovod_bp_P
EP_plynovod_op_P
PLN_plynovod_L
PLN_plynovod_L

PLN_koridor_plynovod_P

ZPV_plyn_objekty_L

Základnová stanice

Bp plynovodu nebo objekt na síti
Op plynovodu
Plynovod stl
Plynovod stl

Plynovod stl; Plynovod vtl; Plynovod ntl

Anoda horizontální
Stanice katodové ochrany
pípojka nízkého naptí
koridor plynovodu - návrh

Op plochy/objektu na plynovodní síti

EP_plyn_objekt_op_P

ZPV_plyn_objekty_B
EP_plyn_objekt_bp_P

POPIS DAT

Regulaní/mící stanice vtl
Regulátor distribuní stl
Odorizaní stanice stl
Stanice katodové ochrany
Bp plochy/objektu na plynovodní síti

ZEE_el_vedeni_L
EE_vedeni_el_e_op_P
ZEE_el_vedeni_L
EE_vedeni_el_e_op_P
ZEE_el_vedeni_L

VRSTVA V DM

MSK - koridory ZURky

vedení plynovodu vetn
ochranného a bezpenostního
pásma

SMP

technologický objekt zásobování
SMP Net zastoupený RWE Distribuní
plynem vetn ochranného a
sluby
bezpenostního pásma

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

75

74

íslo
jevu

ZTS_zarizeni_sdel_sit_B
ZTS_zarizeni_sdel_sit_B

Telefónice O2

T_Mobile
Min. obrany - vojenská ubytovací a
stavební správa Olomouc

SD

rychlostní silnice vetn
ochranného pásma

silnice I.tídy vetn ochranného

89

90

SD

MSK - zámr ze ZUR

není

dálnice vetn ochranného pásma

není

není

obec Tebom

není

Min. obrany - vojenská ubytovací a
stavební správa Olomouc
není

syntéza VÚC

Telefónica O2

eské radiokomunikace

ZTS_zarizeni_sdel_sit_B

eské radiokomunikace

SD_silniceDR1_L

SD_koridor_silnice_P

SD_silniceDR1_op_P

SD_silniceDR1_L

ZP_skladka_P

T_sdel_sit_op_P

TEL_sdel_sit_L
T_sdel_sit_op_P
TEL_radioreleova_trasa_L
TEL_sdel_sit_L
T_sdel_sit_op_P
TEL_sdel_sit_L
T_sdel_sit_op_P

TEL_radioreleova_trasa_L

T_sdel_objekt_op_P

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

88

87

86

spalovna vetn ochranného
pásma
zaízení na odstraování
nebezpeného odpadu vetn
ochranného pásma

skládka vetn ochranného pásma

85

84

jaderné zaízení
objekty nebo zaízení zaazené do
skupiny A nebo B s umístnými
nebezpenými látkami

komunikaní vedení vetn
ochranného pásma

82

83

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb

íslo
jevu

silnice I. tídy

návrh rychlostní silnice a napojení na rychl. silnici v
Kravaích
Op rychl. silnice
koridor rychl. silnice v Kravaích ze ZURky

sbrný dvr (není to skládka)

Komunikaní vedení
Op komunikaního vedení
Rádioreléová trasa
Komunikaní vedení
Op komunikaního vedení
Komunikaní vedení
Op komunikaního vedení
Op komunikaního vedení

Rádioreléová trasa

Radiová stanice na rr trase; Blíe neurená
komunikaní zaízení
Základnová stanice
Op objektu na elektronickém komunikaním zaízení

Blíe neurená komunikaní zaízení

POPIS DAT

místní a úelové komunikace

93

96

95

koridor vysokorychlostní
elezniní trati

elezniní dráha celostátní vetn
ochranného pásma
elezniní dráha regionální vetn
ochranného pásma

silnice III.tídy vetn ochranného
pásma

92

94

silnice II.tídy vetn ochranného
pásma

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb
pásma

91

íslo
jevu

Op silnice III. tídy
úprava, napojení silnice III. tídy
silnice II. nebo III. tídy
Op silnice II. nebo III. tídy

SD_silnice23_op_P
SD_silnice23_L
SD_silnice23_L
SD_silnice23_op_P
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L
SD_mist_ucel_kom_L

DHD_zel_trat_op_P
DD_zel_trat_L

obec Chuchelná - zámr
není

DD_zel_trat_L

Správa elezniní dopravní cesty

není

obec Bolatice
obec Chuchelná
obec Kobeice
msto Kravae
obec Sudice
obec tpánkovice
obec Strahovice
ÚP - Strahovic
obec Tebom
obec Rohov

ÚP - Sudic - návrh
syntéza VÚC - návrh,zámr

SD_silnice23_L

ÚP - Sudic - návrh
syntéza VÚC - návrh,zámr
MSK

Op silnice II. tídy
úprava polomru silnice II. tídy
silnice II. nebo III. tídy
Op silnice II. nebo III. tídy
silnice III. tídy

SD_silnice23_op_P
SD_silnice23_L
SD_silnice23_L
SD_silnice23_op_P

silnice II. tídy

Op silnice I. tídy
koridor silnice v Sudicích ze ZURky

POPIS DAT

SD_silnice23_L

SD_koridor_silnice_P

SD_silniceDR1_op_P

VRSTVA V DM

MSK

MSK - koridor ze ZUR

POSKYTOVATEL

objekt civilní ochrany

110

109

vojenský újezd
vymezené zóny havarijního
plánování

objekt dleitý pro obranu státu
vetn ochranného pásma

107

108

cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka
a turistická sezka

letecká stavba vetn ochranných
pásem
vodní cesta
hraniní pechod

letit vetn ochranných pásem

lanová dráha vetn ochranného
pásma
speciální dráha vetn ochranného
pásma
tramvajová dráha vetn
ochranného pásma
trolejbusová dráha vetn
ochranného pásma

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb
vleka vetn ochranného pásma

106

104
105

103

102

101

100

99

98

íslo
jevu
97

obec Sudice

není

není

není

syntéza VÚC

ZSOP_objekt_co_B

PCP_cykl_stezka_L
PCP_pesi_stezka_L
PCP_cykl_stezka_L

PCP_cykl_stezka_L

mikroregion Hluínsko Ing.arch.Malchárková
klub eských turist

PCP_cykl_stezka_L

OZD_hr_prechod_B

obec Tebom
obec Chuchelná

OZD_hr_prechod_B

LD_letiste_op_P
LD_letiste_op_P

LD_letiste_P

není
obec Strahovice

není

Úad pro zastupování státu ve vcech
majetkových
Ministerstvo obrany
syntéza VÚC

není

syntéza VÚC - návrh

není
DD_tram_trat_L

DD_vlecka_L
DHD_vlecka_op_P

Gypstrend
není

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

obec nemá v evidenci ádné kryty, lze vyuít sklepy
Z

cyklistická stezka
stezka pro pí
cyklistická stezka

cyklistická stezka

cyklistická stezka

hraniní pechod silniní;
hraniní pechod silniní; hraniní pechod pro pí,
cyklo a hypo provoz

ochranné pásmo radar
ochranné pásmo letit

letit - zaízení

návrh tramvajové dráhy z VÚC v Kravaích

vleka
Op vleky

POPIS DAT

jiná ochranná pásma
ostatní veejná infrastruktura

poet dokonených byt k 31.12.
kadého roku

zastavitelná plocha

jiné zámry
dalí dostupné informace, nap.
prmrná cena m2 stavebního
pozemku v lenní podle
katastrálních území, prmrná
cena m2 zemdlské pdy v
lenní podle katastrálních území

114
115

116

117

118

119

113

112

název jevu dle vyhláky
.500/2006 Sb
objekt poární ochrany
objekt dleitý pro plnní úkol
Policie eské republiky
ochranné pásmo hbitova,
krematoria

íslo
jevu
111
ZSOP_objekt_po_B

obec Strahovice

HOU_op_hrbit_krem_P
HOU_op_hrbit_krem_P
HOU_op_hrbit_krem_P

obec Strahovice
Zabaged
ÚP obcí
není
obec Bolatice
obec Tebom
obec Rohov
obec Chuchelná
obec Strahovice
Obec tpánkovice
obec Kobeice
obec Kravae

HVU_zastavit_uz_P
HVU_zastavit_uz_P

obec Chuchelná
obec Sudice
není

obec Sudice
D

zámr VÚC

HVU_zastavit_uz_P

ORP - úad územního plánování

ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

HOU_op_hrbit_krem_P

obec Kobeice

není

VRSTVA V DM

POSKYTOVATEL

mimiúrovová kiovatka - zámr

zaadit do zóny bydlení

ochranné pásmo hbitova
ochranné pásmo hbitova
ochranné pásmo hbitova

ochranné pásmo hbitova

objekt poární ochrany

POPIS DAT

