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ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

přírodní památka (PP) - bodová [A27a]

chráněná krajinná oblast Poodří [A25a]

ochranné pásmo ZCHÚ [A27a]

národní přírodní rezervace (NPR) [A27a]

přírodní rezervace (PR) [A27a]

národní přírodní památka (NPP) [A27a]

přírodní památka (PP) [A27a]

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚP)

NBC - nadregionální biocentrum [A21]

NBK - nadregionální biokoridor [A21]

RBC - regionální biocentrum [A21]

RBK - regionální biokoridor [A21]

LBC - místní (lokální) biocentrum [A21]

LBK - místní (lokální) biokoridor [A21]

interakční prvek [A21]

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

významný krajinný prvek registrovaný [A23a]

významný krajinný prvek ze zákona - přírodní údolní niva [A23a]

VODNÍ REŽIM

útvar povrchových vod tekoucích [A47]

útvar povrchových vod stojatých [A47]

zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod [A46]

NATURA 2000

Natura 2000 - evropsky významná lokalita [A34]

Natura 2000 - ptačí oblast [A35]

KRAJINNÝ RÁZ,  PAMÁTNÉ STROMY A ZCHD

památný strom, skupina stromů, stromořadí [A32]

přírodní park [A30]

výskyt zvl. chráněných rostlin a živočichů [A36a]

VODNÍ A LÉČIVÉ ZDROJE

vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou [A44]

pramen [A44]

vrt [A44]

přírodní léčivý zdroj [A55]

OP vod. zdroje I. stupně [A44] 

OP vod. zdroje II.a - vnitřní [A44]

OP vod. zdroje II.b - vnější [A44]

OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. st. [A55]

OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II. st. [A55]

ochranné pásmo zařízení ČHMÚ [A47]

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

kritické body povodí [A52b]

přispívající plocha kritického bodu [A52]

záplavové území Q100 [A50a]

aktivní zóna záplavového území [A50a]

území ohrožená zvláštními povodněmi [A53]

FRAGMENTACE A PROSTUPNOST KRAJINY

dálkový migrační koridor [A36b]

kritické a problémové místo pro migraci [A36b]

migračně významná území [A36b]

GEOLOGICKÉ POMĚRY

sesuvné území aktivní - bodové [A62]

sesuvné území potenciální - bodové [A62]

sesuvné území stabilizované - bodové [A62]

sesuvné území dočasně uklidněné - bodové [A62]

sesuvné území aktivní [A62]

sesuvné území potenciální [A62]

sesuvné území stabilizované [A62]

sesuvné území dočasně uklidněné [A62]

území s možnými nahodilými výstupy metanu na povrch [A119]

území ohrožené výstupy metanu na povrch [A119]

území nebezpečné výstupy metanu - karbonské okno [A119]

území nebezpečné výstupy metanu na povrch [A119]

OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

CHLÚ - chráněné ložiskové území [A58]

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin [A60]

schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů [A60]

DP - dobývací prostor [A57]

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

BPEJ a třídy ochrany ZPF [A41]

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

plocha lesa hospodářského [A37a]

plocha lesa ochranného [A37a]

plocha lesa zvláštního určení [A37a]

vzdálenost 50m od okraje lesa [A37a]

SPRÁVNÍ HRANICE

hranice ORP Ostrava

hranice katastrálních území

hranice parcel

NPR

PP

PR

NPP
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