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Obecná legenda
k podkladovým mapám

Barevná škála kartogramů
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pro snadnější orientaci v kartogramech je na konci publikace
zobrazena mapa se správními obvody a názvy všech obcí

odkaz na publikaci odboru, která se daným tématem zabývá

odkaz na příslušné webové stránky
min.

minimální hodnota daného ukazatele v Libereckém kraji

max.

maximální hodnota daného ukazatele v Libereckém kraji
průměrná hodnota daného ukazatele za Českou republiku
a Liberecký kraj

Seznam použitých zkratek
ČR
ESI
ESÚS
EU
HZS
CHKO
IROP
LAG
LK
MAS
NP
NUTS
OP
ORP
RAP
SV
TEN-T

Česká republika
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropské seskupení pro územní spolupráci
Evropská unie
Hasičský záchranný sbor
chráněná krajinná oblast
Integrovaný regionální operační program
local action group (místní akční skupina)
Liberecký kraj
místní akční skupina
národní park
nomenklatura územních statistických jednotek
operační program
obec s rozšířenou působností
regionální akční plán
severovýchod
transevropská dopravní síť

Seznam zkratek v názvech obcí
Jbc
na J.
n. J.
n. M.
n. N.
n. P.
p. B.
p. J.
p. K.
p. R.
p. S.
p. T.
u Č.
u Č. L.
u D.
u D.
u J.
u H.
u S.
u S. P.
v Č.
v H.
v J. h.
v K.
v P.

Zdroj geograﬁckých dat
GIS Libereckého kraje
podkladová a tématická data
Český úřad zeměměřický a katastrální
podkladová data a letecké snímky
Česká geologická služba
tématická data k nerostnému bohatství

Zdroj fotograﬁí
archiv Krajského úřadu Libereckého kraje
obec Albrechtice v Jizerských horách
obec Bozkov
obec Kruh
obec Prysk
obec Vyskeř

4

Geodis Brno
digitální model terénu (reliéf)
ARR - Agentura regionálního rozvoje
tématická data k brownﬁelds

Jablonce
na Jezeře
nad Jizerou
nad Mohelkou
nad Nisou
nad Popelkou
pod Bukovou
pod Ještědem
pod Kozákovem
pod Ralskem
pod Smrkem
pod Troskami
u Čisté
u České Lípy
u Doks
u Držkova
u Jilemnice
u Horek
u Semil
u Staré Paky
v Čechách
v Hájích
v Jizerských horách
v Krkonoších
v Podještědí

