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Hodnoty kulturní

LEGENDA
Vymezení území Hodnoty civilizační

Hodnoty urbanistické

Občanská vybavenost

nemov itá  kulturní pamá tka
stavba nebo soubor v pamá tkov ém z á jmu
architektonicky nebo historicky cenná  stavba
technická  pamá tka
dějiště výz namné udá losti
pamětní desky a ostatní pietní místa
v á lečné hroby
území s archeologickými ná lez y
nemov itá  kulturní pamá tka – plošné v ymezení
městská  pamá tkov á  z óna
vesnická  pamá tkov á  z óna
ochranné pá smo kulturní pamá tky
ochranné pá smo pamá tkov é z óny

z á kladní škola
z á kladní umělecká  škola
mateřská  škola
střední škola
gymná z ium
domov pro seniory
nemocnice a ambulance
stanice HZS
stanice SDH obce/podniku
městská  policie
stá tní policie

Ochrana přírody a krajiny

Hodnoty přírodní

Přírodní hodnoty

NATURA 2000 - ev ropsky výz namná  lokalita

výz namný krajinný prvek registrov aný
pamá tný strom

ná rodní přírodní rezervace
přírodní pamá tka

scenérické cesty
linie horiz ontu

dá lnice
silnice I. tř.
silnice II. tř.
silnice III. tř.
cyklostezka
cyklotrasa
železniční stanice, zastá v ka
železniční trať celostá tní
železniční trať regioná lní
železniční vlečka

protipovodňov á  hrá z
plocha rekultiv ací

letiště se smíšeným provozem

hranice sprá v ního obvodu ORP
hranice obce
hranice katastrá lního úz emí
hranice poz emku KN
zastavěné území aleje

loká lní biocentrum
loká lní biocentrum  - ná v rh
loká lní biokoridor
loká lní biokoridor  - ná v rh
nadregioná lní biocentrum
nadregioná lní biocentrum - ná v rh
nadregioná lní biokoridor
nadregioná lní biokoridor - ná v rh
regioná lní biocentrum
regioná lní biocentrum - ná v rh
regioná lní biokoridor
regioná lní biokoridor - ná v rh
vodní zdroj
zdroj přírodní minerá lní vody

chrá něná  oblast přirozené akumulace vod
vodní plochy

1. třída ochrany ZPF
2. třída ochrany ZPF
plocha lesa hospodá řského
plocha lesa z v lá štního určení
prognóz ní zdroj
ložisko nerostných surov in
ložisko nerostných surov in

v odní toky

skupina dřev in
solitérní dřev ina

VÝKRES HODNOT
Pořiz ov atel: Magistrá t města Přerova
Zhotov itel:Magistrá t města Přerova 

odbor koncepce a strategického roz v oje
oddělení územního plá nov á ní
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Ú ZEMNĚ ANALY TICKÉ PODKLADY
SPRÁVNÍHO OBVODU ORP PŘEROV

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ:

místo rozhledu
kulturně historická  dominanta
technická  stavební dominanta
urbanisticky hodnotný prostor, ná v es


