LEGENDA

súè.stav návrh

VÝKR. È. 2

ZRUŠENIE LOKALÍT S POVINNOS•OU SPRACOVNIA ÚPN - Z
PLOCHY BÝVANIA (RODINNÉ DOMY)
PLOCHY REKREÁCIE (ZÁHRADY)

P-22

DOPRAVNÉ PLOCHY (PARKOVISKÁ)
MIESTNE KOMUNIKÁCIE
PEŠIE KOMUNIKÁCIE A ZJAZDNÉ CHODNÍKY
OCHRANNÉ PÁSMA

VÝKR. È. 3

ROZVÁDZACÍ VODOVOD
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
ZRUŠENIE ROZVÁDZACIEHO VODOVODU A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
VÝKR. È. 4

STREDOTLAKÝ PLYNOVOD PREPOJOVACÍ
ZRUŠENIE STREDOTLAKOVÉHO PLYNOVODU PREPOJOVACIEHO
VÝKR. È. 6

NAVRHOVANÉ LOKALITY ODÒATIA PP

47

PORADOVÉ ÈÍSLO LOKALITY

B
D
R

BÝVANIE
DOPRAVA
REKREÁCIA
ZRUŠENIE LOKALITY NA ODÒATIE PP

7a1

PORADOVÉ ÈÍSLO LOKALITY NA ZRUŠENIE ODÒATIA

D

DOPRAVA - ZRUŠENIE ODÒATIA

Zoznam zmien v ZaD è.4:

4a)
4b)
4c)

4d)

4e)
4f)

zrušenie výh¾adových èastí (výkr. 2a, 2b, 2c,)
zrušenie požiadavky pre spracovanie územných plánov zón v celom rozsahu
úprava lokalít v územnom pláne k reálnemu využitiu v súèasnosti:
4.c1) aktualizácia stavu južne od cintorína - zakreslenie plochy jestvujúcich RD namiesto
navrhovaného parkoviska (výkr. 2a, 3a, 4a, 6))
4c2) zmena funkèného využitia v lokalite z polyfunkèných plôch bývanie v rodinných
domoch + obèianska vybavenos•, a bývanie v bytových domoch na bývanie v rodinných
domoch, (výkr. 2a, 3a, 4a, 5a, 6)
4c3) návrh miestnej komunikácie s parkoviskom k cintorínu a zrušenie navrhovaného chodníka
(výkr. 2a)
4c4) opravy záväznej èasti ÚPN (zrušenie ochranného pásma VRT v záv. èasti ÚPN - O - regulatív
3.1.5., oprava regulatívu 2.3.2., doplnenie ochranného pásma a oprava bezpeènostného pásma
anódovej ochrany VTL plynovodu v regulatíve 13 a v grafickej èasti dokumentácie)
zmena funkèného využitia v navrhovaných lokalitách "D" a "E"
4d1) zmena funkèného využitia v navrhovanej lokalite "D" z polyfunkèných plôch bývanie v rodinných
domoch + obèianska vybavenos• na bývanie v rodinných domoch (výkr. 2a, 6)
4d2) zmena funkèného využitia v navrhovanej lokalite "E" z plôch bez funkèného využitia na plochy
rekreácie - záhradkárska lokalita, návrh komunikácií v lokalite a vyhodnotenie záberov PP na
komunikácie (výkr. 2c, 5c, 6 )
návrh technického vybavenia a dopravného riešenia v navrhovaných lokalitách "D" a "E"
4e1) návrh komunikácií a technického vybavenia v lokalite "D" (výkr. 3a, 4a)
4e2) návrh komunikácií a technického vybavenia v lokalite "E" (výkr. 3c, 4c)
opravy v dokumentácii ZaD è.3 (zrušenie navrhovaného ochranného pásma VRT vo výkr. è. 4a; oprava
hranice
zastavaného územia k 1.1.1990 - zosúladenie s výkr. è. 5 vo výkr. è. 6, zrušenie nesprávne
zakreslenej katastrálnej hranice vo výkr. è. 6)

