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ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

IDS JMK integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

LBC lokální biocentrum 

LBK lokální biokoridor 

LPIS (Land Parcel Identification System), informační systém 
evidence využití zemědělské půdy 

MHD městská hromadná doprava 

MŠ a ZŠ Mateřská škola a Základní škola 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek- územní celky 
vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad 
Evropské unie) 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OÚ Obecní úřad 

PRO Program rozvoje obce 

RD rodinný dům 

RP Region Podluží 

ÚP Územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VaK Vodovody a kanalizace 

VTL/STL vysokotlaký /středotlaký 

VVN/VN/ NN velmi vysoké napětí / vysoké napětí/ nízké napětí 

 

 

 


