Veř ejná prostranství - mimoúrovňová kř ížení - URK_SS_PrekrytaFce_p
Atribut: FORMA
Alias: FORMA
Typ: String

Definice: forma křížení

Atribut:
KOD_PREKRYT
Alias: KOD_PREKRYT
Typ: String

Definice: kód veřejného prostranství na mimoúrovňovém křížení (spodní úroveň): VC - cesty; VM - ulice, silnice; VN - významné ulice, silnice; VPN - pěší prostranství; VPP pěšiny

Atribut: KOD
Alias: KOD
Typ: String

Definice: kód současného stavu využití území na mimoúrovňovém křížení (horní úroveň)
Hodnota
Popis
BD

BD - bytové domy

BQ

BQ - polyfunkční rodinné a bytové domy

BRR

BRR - rodinné domy

BRV

BRV - činžovní vily

DAO

DAO - plochy s objekty vojenských letišť

DAP

DAP - plochy vojenských letišť

DHA

DHA - autobusová nádraží

DHG

DHG - garáže autobusů

DHM

DHM - depa metra

DHO

DHO - plochy a zařízení hromadné dopravy

DHT

DHT - tramvajové vozovny

DK

DK - dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

DLO

DLO - plochy s objekty Mezinárodního letiště Václava Havla

DLP

DLP - plochy Mezinárodního letiště Ruzyně

DOB

DOB - čerpací stanice pohonných hmot

DOS

DOS - servisní a provozní dopravní plochy a zařízení

DPG

DPG - garáže

DPR

DPR - parkoviště P+R

DPV

DPV - parkoviště vybraná

DSO

DSO - plochy s objekty ostatních letišť

DSP

DSP - plochy ostatních letišť

DV

DV - doprava vodní

DZO

DZO - plochy s objekty železnice

DZP

DZP - plochy železnice

DZT

DZT - nákladní terminály ve vazbě na železniční dopravu

DZV

DZV - železniční vlečky

HY

HY - vodní toky a plochy

IX

IX - nezjištěno

LRO

LRO - lesy

LRR

LRR - lesoparky

ND

ND - doprovodná vegetace

NM

NM - mokřadní porosty bez dřevin

NNK

NNK - nelesní porosty dřevin nezapojené s keři

NNO

NNO - nelesní porosty dřevin nezapojené se stromy a keři

NNS

NNS - nelesní porosty dřevin nezapojené se stromy

NZK

NZK - nelesní porosty dřevin zapojené s keři

NZO

NZO - nelesní porosty dřevin zapojené se stromy a keři

NZS

NZS - nelesní porosty dřevin zapojené se stromy

OBA

OBA - armáda

OBH

OBH - hasiči

OBP

OBP - policie

OBQ

OBQ - integrovaný záchranný systém

OBV

OBV - vězeňství

OBZ

OBZ - záchranná služba

OKC

OKC - církev

OKK

OKK - kluby, klubová zařízení

OKM

OKM - veřejnoprávní média

OKU

OKU - kultura

OPA

OPA - sociální služby ambulantní

OPP

OPP - sociální služby pobytové

OQ

OQ - polyfunkční občanské vybavení veřejné infrastruktury

OSQ

OSQ - smíšená školská zařízení

OSS

OSS - školy střední, vyšší, speciální a ostatní školská zařízení

OSZ

OSZ - školy mateřské a základní

OUM

OUM - městská správa

OUO

OUO - místní správa

OUS

OUS - státní správa

OUZ

OUZ - zastupitelské úřady a rezidence

OVK

OVK - vysoké školy - kampusy

OVU

OVU - vysoké školy - ubytování

OVV

OVV - vysoké školy - výuka

OVY

OVY - věda, výzkum

OZA

OZA - polikliniky, ordinace

OZH

OZH - hygienické stanice

OZN

OZN - nemocnice

PLP

PLP - pole produkční

PLU

PLU - pole - úhor

PND

PND - nerušící výroba, dílny, drobné sklady

PNP

PNP - podnikatelské parky

PO

PO - nakládání s odpady - skládky

PRR

PRR - průmyslová výroba, rušící nevýrobní provozy

PRS

PRS - skladování, distribuce

PRZ

PRZ - zemědělská výroba

PT

PT - těžba surovin

RAG

RAG - golfová hřiště

RAP

RAP - rekreační areály přírodní

RAS

RAS - rekreační areály sportovní

RAZ

RAZ - rekreační a zahrádkové osady

RPH

RPH - hřbitovy

RPP

RPP - parky

RPU

RPU - parkově upravené plochy

RSL

RSL - sportovní areály lokální

RSM

RSM - sportovní areály městské

RV

RV - rekreační areály vzdělávací - ZOO, botanické zahrady

SAK

SAK - aministrativní centra

SAM

SAM - administrativa, komerční služby

SLK

SLK - služby komunální

SLP

SLP - pošty

SLR

SLR - stravování

SLU

SLU - ubytování

SLZ

SLZ - veterinární kliniky, zvířecí útulky

SOK

SOK - obchodní centra

SOL

SOL - obchody lokální

SOS

SOS - obchody - stavebniny, autobazary

SQ

SQ - polyfunkční občanské vybavení

SSK

SSK - kongresová centra

SSM

SSM - multifunkční arény a stadiony

SSY

SSY - výstaviště

TEE

TEE - zásobování elektrickou energií

TEP

TEP - zásobování plynem; TER

TET

TET - zásobování teplem

TI

TI - přenos informací

TOL

TOL - nakládání s odpady - sběrny, sběrné dvory

TOS

TOS - nakládání s odpady - spalovny

TQ

TQ - polyfunkční technická infrastruktura

TVC

TVC - čistírna odpadních vod

TVD

TVD - dešťová usazovací nádrž

TVK

TVK - odkanalizování

TVV

TVV - zásobování vodou

VC

VC - cesty

VM

VM - ulice, silnice

VN

VN - významné ulice, silnice

VPM

VPM - plochy manipulační a obslužné

VPN

VPN - pěší prostranství

VPP

VPP - pěšiny

XD

XD - devastovaná území, deponie bez staveb, deponie

XO

XO - nevyužívané plochy s objekty, nevyužívané objekty

XP

XP - plochy bez využití - proluky

XS

XS - staveniště

XZ

XZ - nevyužívané plochy s nálety dřevin

ZA

ZA - zahradnictví

ZHB

ZHB - zahrady rodinných domů

ZHV

ZHV - zahrady a hřiště občanské vybavenosti

ZL

ZL - louky, pastviny, travnatá lada

ZSO

ZSO - sady opuštěné

ZSP

ZSP - sady produkční

ZSV

ZSV - vinice

ZSZ

ZSZ - zahrady

