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urbanistická osa k základníškole pro neslyšící křížová cesta ke kapli sv. Jakuba

pěkně upravený
návesní
prostor

návrší s kostelem
Sv.Jakuba Staršího

a farou - býv

komplex
budov zámku

a okolí

starý i nový železniční
most-viadukt
přes řeku Jih

Park Réna

ústřední historický
prostor města -
Palackého nám.

třetí nejstarší
židovský hřbitov

v republice

pěkně
upravená

náves

areál
zámku

s parkem

návesní prostor
se zvonicí

z r.1806

areál farního
románského kostela

sv.Petra a Pavla

areál
kolem

rybníka

pěkný
návesní
prostor

pěkné
seskupení budov

- kostel a MŠ

návesní prostor
- průjezdná

ulicová náves

pěkné dětské hřiště
v přírodním

prostředí

pěkný krytý
sportovní

areál

průjezdná
ulicová
náves

ústřední prostor
obce s významnými

objekty

návesní
prostor

koncipovaná
bytová

výstavba

areál zámku
s parkem

návrší s
Kostelem

sv.Mikuláše

Masarykovo nám. s
dominantou kostela

a někt.zachov

okolí synagogy se
zachovalými

přilehlými uličkami

okolí
monumentálního
zámku ze 16.st.

okolí kláštera
Rosa Coeli

ze 14.st.

Údolí Oslavy
a Chvojnice

Údolí
Jihlavy

Biskoupský
kopec

Řeka
Rokytná

Pekárka

Žebětín

Krumlovsko-rokytenské
slepence

Červené
stráně

Krumlovský
les

Meandry
Jihlavy

Bobrava

Oslava

Střední
Pojihlaví

Niva
Jihlavy

Jihlava

Rybníček

Jezero

Bu
ko

vin
a

Oslava

Po
lán

ka

Úd
oln

í p
.

Martálka

Neslovický p.

Trnovec

Mlýnský p.

Senoradský p.

Ro
ky

tná

Zlaté potoky

Su
dic

ký 
p.

Ketkovický p.

Za
křa

ns
ký

 p.

Mřenkový p.

Čučický p.

Ch
vo

jni
ce

Šatava

Skřípinský p.

Lejtna

Řeznovický p.

Dílský p.

Balinka

VÝKRES
HODNOT ÚZEMÍ

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

IVANČICE

VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ

4. AKTUALIZACE 2016
1 : 20 000

0 1 000 2 000500 m

Zpracovatel: EKOTOXA s.r.o.
                     Fišova 403/7
                     602 00 Brno, Černá Pole

Pořizovatel: Městský úřad Ivančice
                    Palackého náměstí 196/6
                    664 91 Ivančice

nemovitá kulturní památka, popř. soubor

historicky významná stavba, architektonicky cenná stavba, soubor
stavební dominanta
místo významné události (konkrétní historické události)
místo významné události (opakované společenské akce)

urbanistické hodnoty - linie

turistická trasa (červená)
turistická trasa (modrá)
turistická trasa (žlutá)
turistická trasa (zelená)
cyklotrasa, cyklostezka
naučná stezka

území s archeologickými nálezy
městská památková zóna
urbanistické hodnoty - plocha

železniční dráha celostátní
místní a účelové komunikace

silnice II. třídy
silnice III. třídy

KULTURNĚ HISTORICKÉ HODNOTY

CIVILIZAČNÍ HODNOTY

významný vyhlídkový bod
významný vyhlídkový prostor

hranice obce s rozšířenou působností
hranice katastrálního území

zastavěné území

Mapový podklad tvoří katastrální mapa.

PODKLADOVÉ VRSTVY

památný strom

dálkové migrační koridory
bariérová místa dálkových migračních koridorů

nadregionální biokoridor
regionální biokoridor
místní (lokální) biokoridor

místní (lokální) biocentrum
regionální biocentrum

migračně významná území

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

vodní toky
vodní toky - Jihlava, Oslava

vodní plochy
ZPF třídy ochrany I
ZPF třídy ochrany II

PŘÍRODNÍ HODNOTY

plocha lesa

investice do půdy - linie
investice do půdy - plocha

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
přechodně chráněná plocha
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
významný krajinný prvek registrovaný
přírodní památka
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
ochranná pásma MZCHÚ
přírodní park


