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OBSTARÁVATEĽ SPRACOVATEĽ

Hranica

Výškopis

Vodovodné zariadenia

Kanalizačné zariadenia

š tátna hranica

hranica katastrálny ch úze m í m e sta Kom árno

hranica zastavaného úze m ia podľa katastra nehnute ľností

hranica ZSJ susedných obcí

2D výš k ová kóta

vrste vnica

!< vodoje m

zdroj vody

"

e če rpacia stanica

"e závlahová čerpacia stanica

ÕÕ uzáve rová k om ora

! studne  radu ŠK

! studne  radu ŠVK

! studne  radu S

ÛÒ čistiare ň odpadových vôd

"\ pre če rpávacia stanica

odľahčovacia k om ora, dažďová nádrž

!! re te nčná nádrž

Odkanalizovanie

Protipovodňová ochrana

k analizačná k m e ňová stok a
hlavný k analizačný zberač

hrádza

oporný m úr

stará hdrádza Váhu

ochranná prístavná hrana

ochranné pásm o hrádze

Zás ob ovanie vodou

Vodné toky
stav podľa ZB GIS

Závlahy

rozvodný vodovod
závodný vodovod areálu lode níc

prirodze ný, pôvodný - ce loročný vodný tok

prirodze ný, pôvodný - občasný vodný tok

um e lý - ce loročný vodný tok

um e lý - občasný vodný tok

vodná cesta

závlahový privádzač
závlahové potrubie

Odvodnenie
odvodňovací kanál

Pás mo hygienyckej ochrany vodného zdroja

Ochranné pás mo čis tiarne odpadových vôd

Katas trálne územia

Funkčné využitie

+

+ +

+ PHO 1. stupňa, výhľad

+

+ +

+

+

+ +

+ PHO 1. stupňa - stav

PHO 2. stupna - stav

PHO 2. stupna - návrh vzdiale nosťou (buffe r)

PHO 2. stupna - k atastrálne  vy m e dze nie  (parce la)

ochranné pásm o ČOV

chráne ná vodná plocha

hydrom e liorácie

parce lná k resba k atastra ne hnuteľností

pe vnosť a pe vnostný sy stém

protipovodňová hrádza

ze le ň

vodné plochy


