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h ranice řešenéh o územ í obce s rozšířenou působností

h ranice obce

název obce

název sídla

Olov nice
Obora

v odní plocha

v odní tok

plochy lesa

OHROŽENÍ A NEGATIVNÍ VLIVY ÚZEMÍ

Negativní vlivy plo ch a staveb  na krajinu

v odní režim

biotická složka

reliéf

kom pozice krajiny

podzem ní v ody

vym ezení ploch a staveb s neg ativ ním i v livy

dálnice

silnice I. třídy

silnice II. třídy

silnice III. třídy

železniční dráha - celostátní

železniční dráha - reg ionální

zastav ě né územ í

Ohro žení p ůd vo dní ero zí, dle dlo uho do b ého  p růměrného  smyvu p ůdy

půdy neoh rožené - středně  oh rožené

půdy silně  oh rožené

půdy velm i silně  oh rožené

půdy extrém ně  oh rožené

Ho mo genizace krajiny

půdní bloky nad 50 ha

Ohro žení p ůd větrno u ero zí

půdy oh rožené v ě trnou erozí

Ohro žení území záplavami

aktiv ní zóna záplav ov éh o územ í

záplav ov é územ í Q100

POŘIZOVATEL

OBJEDNATEL

ZPR ACOVATEL

ZODPOVĚDNÝ PR OJEKTANT R NDr. Milan Sv oboda, autorizovaný arch itekt
osv ě dčení o autorizaci č. 02 463

Hasko ningDHV Czech Rep ub lic, sp o l. s r.o . 
Sokolov ská 100/94
186 00 Praha 8

Město  Kralup y nad Vltavo u, 
Palackéh o nám ě stí 1, 
278 01 Kralupy nad Vltav ou

Městský úřad Kralup y nad Vltavo u, 
Odbor výstavby a územ níh o plánov ání,
Palackéh o nám ě stí 1, 278 01 Kralupy nad Vltav ou

1.05a  PROBLÉMOVÝ VÝKRES - STÁVAJÍCÍ RIZIKA A OHROŽENÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
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PRO OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

S


