Zoznam priestorových celkov
obytné územie B1
zmiešané územie Z1
rekreačné územie R1
výrobné územie V1
výrobné územie V2
výrobné územie V3
územie bez zástavby K1
územie bez zástavby K2
územie bez zástavby K3

Zoznam verejnoprospešných stavieb
1 rekonštrukcia a rozšírenie cesty II/504 *
2 miestne a upokojené komunikácie *
3 rekonštrukcia a rozšírenie miestnych a upokojených komunikácií *
4 dobudovanie a rozšírenie chodníkov pre chodcov pri ceste II/504
5 samostatné cyklistické trasy
6 dobudovanie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd
7 nové transformačné stanice, vrátane prívodných vedení
8 protipovodňové úpravy na vodných tokoch
9 verejné oddychové a parkové priestranstvá
10 zberný dvor, kompostovisko
11 dobudovanie a rekonštrukcia športového areálu
* vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody vody, plynu,
elektrickej energie NN, telekomunikácií)

Legenda
Vymedzenie územia
hranica riešeného územia
hranica (rozhranie) katastrálneho územia
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH

Dopravné a technické vybavenie
cesta II. triedy
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
miestne a upokojené komunikácie - VÝHĽAD
cyklotrasy - NÁVRH
dopravné plochy
zastávky hromadnej dopravy
elektrické vedenie VN, VVN, ZVN vonkajšie
plynovod vysokotlakový
vodovod diaľkový
transformačné stanice
transformačné stanice - NÁVRH
vodné zdroje
čistiareň odpadových vôd

Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia
plochy bývania
plochy bývania - NÁVRH
plochy výroby, skladov a tech. vybavenia
plochy výroby, skladov a tech. vybavenia - NÁVRH
plochy športu
plochy športu - NÁVRH
plochy verejnej zelene
plochy špeciálnej zelene (cintorín)
plochy záhrad
plochy trvalých kultúr (ovocný sad)
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy drevinovej a trávnej vegetácie - NÁVRH
plochy trvalých trávnych porastov
plochy ornej pôdy
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vodné toky
liniová zeleň
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ochranné pásmo cesty II. triedy
ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN, ZVN
ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja II.stupňa
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