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Ox problémy v ploše povodí (problémové lokality)
a na vodních tocích

plocha katastrálního území, na kterém byly zpracovány KPÚ
(prověřit soulad s ÚP)

¹ Půdní bloky orné půdy s více než 25% podílem půdy
  se sklonem nad 7°.

Pozn.:

Mapový podklad tvoří katastrální mapa (DKM/KMD).

STŘETY ZÁMĚRŮ V ÚZEMÍ
střety záměrů s limity (SZL)

SZLx
SZLx
SZLx

zastavitelné plochy vs. těžební ložiska
zastavitelné plochy vs. poddolované území
zastavitelné plochy vs. přírodní park Moravice
zastavitelné plochy vs. záplavové území Q20sběrná plocha kritického nebo problémového profilu (studie PPO)

nesoulad vymezení/napojení návrhové komunikace mezi obcemiZU28, ZU29

orná půda ohrožená erozí¹
záplavové území s periodicitou 20 let

záplavové území s periodicitou 100 let

O167 orná půda ohrožená erozí (průzkum)

nedostatečná nebo chybějící splašková kanalizace

zastavitelné území obcí dle ÚPD

zastavěné území vs. záplavové území Q20


