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

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

ZÁMĚRY OSTATNÍ

jiné záměry - bod

VÝZNAMNÉ OBOROVÉ ZÁMĚRY

transformační stanice

technol. objekt zásobování plynem - regul./měřící stanice VTL

čistírna odpadních vod
přečerpávací stanice
vodojem

vedení plynovodu STL

vodovodní síť pitné vody

nadzemní a podzemní vedení  elektrizační soustavy 

nadregionální biokoridor - linie

regionální biocentrum

nadregionální biokoridor - plocha

regionální biokoridor

ochranné pásmo nadzemního a podzemního elektrizační soustavy

ochranné pásmo transformační stanice

síť kanalizačních stok
vedení plynovodu NTL

objekt/zařízení protipovodňové ochrany (ostatní) - linie
protipovodňová opatření

vodní útvar povrchových vod

významný krajinný prvek registrovaný

objekt/zařízení protipovodňové ochrany (ostatní) - plocha
vodní nádrž

silnice II. třídy
silnice III. třídy

kabelové komunikační vedení

ZÁMĚRY PŘEVZATÉ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ
návrh rezerva

zastavitelná plocha

plochy výroby
plochy občanského vybavení

místní a účelové komunikace
lokální biocentrum
lokální biokoridor

hranice obce s rozšířenou působností
hranice katastrálního území

železniční dráha
místní a účelové komunikace - stav

silnice II. třídy
silnice III. třídy

vodní toky
vodní toky - Jihlava, Oslava
vodní plocha
plocha lesa

Mapový podklad tvoří katastrální mapa.

INFORMAČNÍ  A PODKLADOVÉ VRSTVY

plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
zastavěné území


