
Vymedzenie územia
hranica katastrálneho územia = riešené územie
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH

Dopravné a technické vybavenie
rýchlostná cesta
cesty I. a III. triedy
železnica
vysokorýchlostná železnica - VÝHĽAD
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
chodníky pre chodcov
chodníky pre chodcov - NÁVRH
cyklotrasa
cyklotrasa - NÁVRH
zastávky hromadnej dopravy
zastávky hromadnej dopravy - NÁVRH
dopravné plochy
dopravné plochy (parkovisko, garáže) - NÁVRH
elektrické vedenie VN, VVN vonkajšie
elektrické vedenie ZVN - NÁVRH
elektrické vedenie káblové - NÁVRH
elektrické vedenie VN na preloženie - NÁVRH
vysokotlakový plynovod
ropovod / produktovod
transformačné stanice
transformačné stanice - NÁVRH
regulačná stanica plynu
vodný zdroj
zdroj minerálnych vôd
vodojem
vodojem - NÁVRH
čistiareň odpadových vôd

Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia
plochy občianskeho vybavenia - NÁVRH
plochy bývania
plochy bývania - NÁVRH
plochy bývania a podnik. aktivít - NÁVRH
plochy výroby, skladov a technického vybavenia
plochy výroby, skladov a technického vybavenia - NÁVRH
plochy športu
plochy športu a rekreácie - NÁVRH
plochy ťažby nerastov
plochy vyhradenej zelene (cintorín)
plochy lesných porastov
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy trvalých trávnych porastov
plochy ornej pôdy
liniová zeleň - NÁVRH
vodné toky

Limity využitia územia
prírodná rezervácia
chránené vtáčie územie
ložisko nevyhradeného nerastu
výhradné ložisko s určeným dobýv. priestorom
záplavová čiara Q100 toku Slatina
centrálna zóna obce (hranica)
ochranné pásma ciest
ochranné pásma železnice
ochranné pásma hygienické (cintorína, ČOV)
bezpečnostné pásma plynárenských zariadení
ochranné pásmo ropovodu / produktovodu
ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN, VVN, ZVN
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2. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIA-
DANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
S VYZNAČ. ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS

EKOPLÁN
CITYPLAN

[1] modernizácia a zdvojkoľajnenie železničnej trate Zvolen - Košice
[2] miestna komunikácia Stožok - Krné
[3] miestne obslužné komunikácie, vrátane inžinierskych sietí – pre dopravnú obsluhu
navrhovaných rozvojových plôch
[4] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane inžinierskych sietí 
[5] chodník pre chodcov pozdĺž cesty III. triedy v zastavanom území obce 
[6] cyklistické trasy
[7] plochy statickej dopravy – parkovisko, garáže
[8] vedenie ZVN 2x400 kV v trase Rz Horná Ždaňa – Rz Medzibrod – Rz Prečerpávacia
vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ)- Rz Rimavská Sobota
[9] výstavba nových transformačných staníc, vrátane prívodných vedení
[10] protipovodňové opatrenia obojstranným ohrádzovaním toku Slatina v rkm 25,000 –
26,000
[11] rozšírenie akumulačnej kapacity (vodojemu)
[12] rozšírenie čistiarne odpadových vôd
[13] zdravotnícke zariadenie / zariadenie sociálnych služieb
[14] zberný dvor, kompostovisko

Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS)

Lenovo
Poznámka
rozšírenie centra a OV nad kostolom na základe pripomienky OUBB-OVBP 

Lenovo
Poznámka
? toto je plocha podľa ZaD 8, ktorá nie je z hľadiska celkovej koncepcie celkom vhodná, najradšej by som ju nezaradil

Lenovo
Poznámka
? toto je plocha podľa ZaD 8, ktorá nie je z hľadiska celkovej koncepcie celkom vhodná, najradšej by som ju nezaradil

Lenovo
Poznámka
pripomienka obce zakresliť cyklotrasu na pozemkoch 554/10-16 -potrebujem upresniť celú jej trasu - odkiaľ - pokiaľ má viesť

Lenovo
Poznámka
tento pozemok (prieluka) bol požadovaný v pripomienkach, pričom okolité boli navrhnované v mojom návrhu, resp. ZaD8. Preto by bolo logické zaradiť tento pozemok, ak OUBB nebude požadovať nové prerokovanie


