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PŘÍRODA A KRAJINA

nadregionální bicentrum

nadzemní vedení s napětím nad 220 kV do 400 kV včetně

Natura 2000 – ptačí oblast

nadregionální biokoridor

nadzemní vedení s napětím nad 35 kV a do 100 kV včetně

CHKO Jeseníky - I. zóna

regionální biocentrum

nadzemní vedení s napětím nad 1 kV a do 35 kV včetně

CHKO Jeseníky - II. zóna

regionální biokoridor

CHKO Jeseníky - III. zóna

místní biocentrum

CHKO Jeseníky - IV. zóna

místní biokoridor
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CHOPAV Jeseníky
vodní plocha/vodní tok

nemovitá národní kulturní památka

prognózní zdroj nerostných surovin
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nemovitá kulturní památka

dobývací prostor
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soubor nemovitých kulturních památek

sesuvné území - plošné



území ekologických rizik

vodní tok podzemní

#

poddolované území - bodové

registrovaný významný krajinný prvek



hranice obcí
hranice katastrálních území

staré důlní dílo

hranice parcel

území zvláštní povodně pod vodním dílem
protipovodňová hráz
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
silnice I.třídy
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vnitřní území lázeňského místa

silnice II. a III. třídy

vnější území lázeňského místa

železniční trať celostátní a regionální

přírodní léčivý zdroj

železniční vlečka

VODNÍ ZDROJE
ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně > 0.2 ha
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně

hranice ORP Zábřeh

záplavové území (Q100)

I. třída ochrany

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

SPRÁVNÍ HRANICE

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

II. třída ochrany
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vesnická památková zóna

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

sesuvné území - bodové

památný strom

městská památková zóna

chráněná ložisková území
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poddolované území - plošné
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televizní vysílač
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Natura 2000 – evropsky významná lokalita

zvláště chráněné území
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

visutá lanová dráha
H
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heliport

ochranné pásmo vodního zdroje nerozlišené



ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně <0.2 ha
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