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osa koridoru

stav

hranice řešeného, katastrálního území

hranice zastavitelné plochy

označení zastavitelných ploch 

plochy lesa

vodní plochy a toky

označení a vymezení ploch přestavby

označení a vymezení ploch územních rezerv

koridor pro vedení dopravní infrastruktury - silniční

plochy prověřované územní studií

LEGENDA:

silnice I. třídy

silnice III. třídy

místní obslužné a účelové komunikace

značená cyklotrasa

značená turistická trasa

silniční ochranné pásmo

zóna havarijního plánování (silnice I. třídy)

zastávka HD

izochrony dostupnosti 5 / 8 minut

produktovod

ochranné pásmo produktovodu

trafostanice

středotlaký plynovod

optická síť elektronických komunikací

ochranné pásmo vedení a zařízení elektrizační soustavy

vrchní vedení elektro VN 35 kV

naučná stezka Pernštejnskými rybníky

jevy informativní

jevy vymezené ÚP

návrh ÚP úz. rezerva

vymezení zastavitelných ploch (kromě komunikací) 

hranice zastavěného území k datu 07/2011
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