NÁVRHY TVORBY KRAJINY
navrhovaná výsadba solitérnej a alejovej zelene
navrhovaná výsadba nesúvislej krovitej zelene

PRIEMET ÚSES
ekologicky významné segmenty
regionálne biocentrum
miestne biocentrum
genofondová plocha
potencionálne miestne biocentrum
interakčný prvok
prvok s funkciou ochrany zložiek krajiny
miestny biokoridor

FUNKČNÉ PLOCHY
plocha zastavaného územia obce - stav
plocha zastavaného územia obce - návrh
plocha zastavaného územia obce - výhľad
plochy rekreácie a športu - návrh
plochy rekreácie a športu - výhľad
ZMENA 1.11/2013

plochy skladov, priemyslu - stav
plochy skladov, priemyslu - výhľad
verejná zeleň
jestvujúce lesy
navrhovaná vzrastlá zeleň
mimolesná zeleň
vodné toky a plochy

Zmena 1.1/2013 IBV Lenkava Zmena plôch bytových domov
za plochy
rodinných domov na parcele č. 979/2 v lokalite Lenkava.

vodné toky a plochy

Zmena 1.2/2013 IBV Preorganizovanie plôch zástavby rodinných domov a
dopravného napojenia na parcelách 984/2, 984/10, 984/12.

hlavné pešie trasy

Zmena 1.3/2013 Rozšírenie plôch zástavby rodinných domov v lokalite Kamenica
na parcelách č. 907

hlavné cyklistické trasy

Zmena 1.4/2013 Zmena plôch verejnej zelene na plochy vybavenosti a služieb na
parcelách 939/3 - 5 v lokalite Dol

ZMENA 1.3/2013

Zmena 1.5/2013 Zmena plochy občianskeho vybavenia na starom hospodárskom
dvore na plochy drobnej výroby, služieb a obchodu na parcele č. 476/1
Zmena 1.6/2013 Zmena plochy športu a rekreácie na parcelách 476/9,476/8,477,474,479
na
plochy verejných priestranstiev a zelene.
Zmena 1.7/2013 Zmena plochy záhrad na parcele 604 na plochy verejných priestranstiev
a
zelene.
Zmena 1.8/2013 Zmena plochy pasienkov na parcelách 975. 976 na plochy
poľnohospodárskej výroby - kozia farma
Zmena 1.9/2013 Zmena spôsobu a rozsahu zástavby rodinných domov v lokalite DOL.
Zmena 1.10/2013Zmena plochy pasienkov na časti parciel 952 a 958 v lokalite Miloj na
plochy poľnohospodárskej výroby na časti parcely 954 z plôch role na
plochy služieb a obchodu so zameraním na cestovný ruch.
Zmena 1.11/2013 Zmena plochy pasienkov na parcelách 1169/1-6, 1170/345,346,347,348
na
vodné plochy (protipovodňovej ochrany).
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