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Vymedzenie územia
hranica katastrálneho územia = riešené územie

hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990

hranica zastavaného územia obce - NÁVRH

rozvojové plochy (č. 1-9) - NÁVRH
Dopravné a technické vybavenie

cesty II. triedy, III. triedy

miestne komunikácie, poľné a lesné cesty

miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH

cyklistické trasy - NÁVRH

zastávky hromadnej dopravy

elektrické vedenie VN 22 kV vonkajšie

elektrické vedenie VN - návrh na zrušenie

elektrické vedenie 22 kV káblové - NÁVRH

transformačné stanice

telekomunikačný vysielač

vodný zdroj

vodojem

vodojem - NÁVRH

celoobecná čistiareň odpadových vôd - NÁVRH
Funkčné využitie územia

plochy bývania v rodinných domoch

plochy bývania v bytových domoch

plochy bývania v rodinných domoch - NÁVRH

plochy bývania v bytových domoch - NÁVRH

plochy občianskeho vybavenia

plochy výroby, skladov a technického vybavenia

plochy technického vybavenia - NÁVRH

plochy hospodárskych usadlostí

plochy športu

strelnica

plochy športu - NÁVRH

vodné toky

plochy verejnej zelene

plochy verejnej zelene a detských ihrísk - NÁVRH

plochy vyhradenej zelene (cintorín)

plochy lesných porastov

plochy nelesnej drevinovej vegetácie

plochy trvalých trávnych porastov

plochy ornej pôdy

plochy trvalých kultúr (ovocný sad)

líniová zeleň - NÁVRH
Limity využitia územia

centrálna zóna obce (hranica)

ochranné pásma ciest II. a III. triedy

ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN 22 kV

ochranné pásmo čistiarne odpadových vôd - NÁVRH

ochranné pásma vodného zdroja I. st.

ochranné pásma hygienické (cintorína, PD)

Legenda

www.eko-plan.sk

Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS)
[1] rekonštrukcia a rozšírenie ciest II. triedy č. II/526 a II/527
[2] miestne a upokojené komunikácie – pre dopravnú obsluhu navrhovaných rozvojových plôch
[3] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií a účelových komunikácií
[4] pešie chodníky pri cestách II. triedy
[5] ostatné pešie chodníky v zastavanom území obce
[6] cyklistické trasy 
[7] rozvody pitnej vody – v trasách komunikácií
[8] splašková kanalizácia – v trasách komunikácií
[9] elektrické vedenia NN, telekomunikácie – v trasách komunikácií
[10] čistiareň odpadových vôd
[11] zberný dvor
[12] objekt pre kultúrne a voľnočasové aktivity a sociálne služby
[13] nový športový areál s futbalovým ihriskom
[14] rozšírenie akumulácie - nový vodojem

Verejnoprospešné stavby v zast. území obce sú zakreslené vo výkrese č. 2
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