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Vymedzenie územia
hranica katastrálneho územia = riešené územie
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - návrh
plocha zastavaného územia obce
rozvojové plochy (č. 1-9) - návrh
prieluky na zástavbu - návrh
Zásobovanie
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Druh pozemku v navrhovaných lokalitách odňatia PP
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čistiarne odpadových vôd - návrh
trvalý trávny
porast
zosilňovacia
záhrady stanica - návrh
pramene minerálnych vôd
Chránené územia
ochranné
pásmo vodného
zdroja
I. stupňa -Holubyho
návrh kopanice
územie európskeho
významu
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toku zdroja
Bošáčka
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III. stupňa
protipovodňové úpravy tokov - návrh
Degradácia pôdy
Telekomunikácie
aktívne zosuvy
hlavné
telekomunikačné
káble
potenciálne
zosuvy
telekomunikačný
vysielač
stabilizované zosuvy
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9. VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA
6.
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TECHNICKÉHO
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PÔDY A LESNÝCH
VYBAVENIA
POZEMKOV NA NEPÔDOHOSPODÁRSKE ÚČELY

