
LEGENDA vý kresu TI obcí ORP Přerov

Na podkladě Ú AP ORP Přerov zpracoval Magis trát měs ta Přerova, odbor koncepce a s trategického rozvoje. Přerov 01/2017.

Vymezení území, jevy informativní
hranice správního obvodu ORP
hranice obce
hranice katas trálního území
hranice pozemku KN
intravilán obce
zas tavěné území
zas tavitelné plochy
vodní toky hlavní
vodní toky vedlejší
vodní plochy
les y  hospodářské
les y  zvláštního určení
železniční trať rychlos tní (koridor)
železniční trať celos tátní
vlečka
dálnice
silnice I. tř.
silnice II. tř.
silnice III. tř.

Zásobování el. energií
!- rozvodna, transformovna
!* trafos tanice
!! os tatní zařízení na elektrické s íti
vvvv wu zvláště vy soké napětí
vv wu velmi vy soké napětí
v wu vy soké napětí

nízké napětí, přípojky  NN a VN
el. vedení nerozlišené

Zásobování p lynem
 regulační/měřicí s tanice VVTL, VTL
 regulační/měřicí s tanice STL
!* kompresní s tanice
! O odorizační zařízení
!4 armaturní uzel
! os tatní zařízení na plynovodní s íti
vvvv velmivy sokotlaký plynovod
vvv vy sokotlaký plynovod
vv s tředotlaký plynovod
v nízkotlaký plynovod a přípojky

Zásobování tep lem

!- teplárna
!! os tatní zařízení na teplovodní síti

parovod/horkovod

Zásobování p itnou vodou, kanalizace
 4 vodní zdroj
!' automatická tlaková s tanice
!5 čerpací s tanice vody
!9 úpravna vody
!= vodojem
! os tatní zařízení na vodovodní s íti

O w vodovodní s íť
!* čis tírna odpadních vod
!= čerpací s tanice
! os tatní zařízení na kanalizační s íti

q dešťová s toka kanalizační s ítě
q p jednotná s toka kanalizační s ítě
p splašková s toka kanalizační s ítě

p w tlaková s toka kanalizační s ítě
kanalizační přípojky a os taní s toky

Telekomunikace
!5 základnová s tanice
! os tatní telekomunikační zařízení
~ páteřní tras y telekomunikační sítě
~ telekomunikační kabely

33333 radioreléová trasa

Odp adové hosp odářství

!

!

! skládka odpadu

Ochranná p ásma technické infrastruktury
ochranné pásmo zařízení na elektrické s íti
ochranné pásmo el. vedení a el. zařízení (mimo tras y  NN)
bezpečnos tní pásmo plynovodní s ítě
ochranné pásmo produktovodní s ítě
ochranné pásmo telekomunikačního zařízení
ochranné pásmo vy s ílače


