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ING. ĽUBOMÍR DEKAN, STAROSTA

2a. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
S VYZNAČ. ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS
Limity využitia územia
centrálna zóna obce (hranica)

Legenda
Vymedzenie územia

ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN
ochranné pásma hygienické (cintorína)

hranica katastrálneho územia = riešené územie

ochranné pásma ciest

hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH

Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS)
[1] koridor vysokorýchlostnej železničnej trate
[2] rekonštrukcia a rozšírenie ciest III/1258, III/1259
[3] miestne obslužné komunikácie, vrátane inžinierskych sietí
[4] miestna komunikácia Bašovce – Široké
[5] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane inžinierskych sietí
[6] rekonštrukcia chodníkov pre chodcov pozdĺž cesty III. triedy v zastavanom území
[7] cyklistická trasa Piešťany – Bašovce – Ostrov
[8] autobusová zastávka pri výrobnej zóne
[9] verejná splašková kanalizácia, vrátane čerpacích staníc
[10] verejný vodovod - prívodné a rozvodné potrubia
[11] nové transformačné stanice, vrátane prívodných vedení

rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH
Dopravné a technické vybavenie
transformačné stanice
elektrické vedenie VN vonkajšie
diaľnica
zastávky hromadnej dopravy
vysokorýchlostná trať - VÝHĽAD
cesty III. triedy
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
miestne a upokojené komunikácie - VÝHĽAD
chodníky pre chodcov
cyklotrasa - NÁVRH
odstavné plochy
odstavné plochy - NÁVRH
Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia
plochy bývania
plochy bývania - NÁVRH
plochy bývania - VÝHĽAD
plochy výroby, skladov a tech. vybavenia
plochy športu a rekreácie
vodné toky
plochy ornej pôdy
plochy záhrad
plochy vyhradenej zelene (cintorín)
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy drevinovej vegetácie - NÁVRH
plochy trvalých trávnych porastov
plochy trvalých trávnych porastov - NÁVRH
líniová zeleň - NÁVRH

