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NEMŠOVÁ

Zm e ny a d oplnky č. 2
Vym e dze nie  rie še néh o úze m ia  Za D č.2

Ce s tná s ie ť  ZAD č.2
Extravilánové  kom unikácie

MK C3, na zruše nie
Mie s tne kom unikácie  obs lužné

funkčná  trie da  C3, ná vrh
Rozvojové  plochy ZaD č.2
Obytné  úze m ie

ploch y b ýva nia  v bytových  dom och , ná vrh
Zm ie šané  úze m ie  a občians ka vybave nos ť

ploch y polyfunkčné - občia nska  vyb a ve nosť, b ýva nie  a ob sluh a , ná vrh
Re kre ačné  úze m ie

ploch y športu a  te lových ovy, ná vrh
Výrobné  úze m ie

ploch y skla dovéh o h ospodá rstva  a  distrib úcie , ná vrh
Ze le ň

sprie vodná  líniová  a  izolačná  ze le ň, ná vrh
P LOŠNÉ STRESOVÉ FAKTORY
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ZMENY A DOPLNKY Č.3 NÁVRH

LOKALITA Č.ZD2-2
existujúca funkcia: Zm ie šané  úze m ie  bývania a občians ke j vybave nos ti
navrhovaná funkcia: Zm ie šané  úze m ie  bývania a občians ke j vybave nos ti - návrh

LOKALITA Č.ZD2-3
existujúca funkcia: Zm ie šané  úze m ie  občians ke j vybave nos ti a bývania
navrhovaná funkcia: Zm ie šané  úze m ie  občians ke j vybave nos ti a bývania 
+ nová kom unikácia
Úprava záväzne j časti

LOKALITA Č.ZD2-1
existujúca funkcia: Úze m ie  prie m ys e lne j výroby a logistiky
návrh: Úprava záväzne j časti

LOKALITA Č. ZD2-4
existujúca funkcia: Zm ie šané  úze m ie
 občians ke j vybave nos ti a bývania
navrhovaná funkcia: Úprava záväzne j časti

LOKALITA Č.ZD2-6
existujúca funkcia: Orná pôd a - ve ľkobloková, Statická d oprava
navrhovaná funkcia: P lochy športu a te lovýchovy

LOKALITA Č.ZD2-5
existujúca funkcia: P lochy bývania v rod inných d om och
navrhovaná funkcia: P lochy bývania v BD

LOKALITA Č.ZD2-2a
existujúca funkcia: Zm ie šané  úze m ie  bývania a občians ke j vybave nos ti
navrhovaná funkcia: Úprava záväzne j časti

LOKALITA Č.ZD2-7
návrh: Zm e na tras ovania kom unikácie
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LOKALITA Č.ZD3-7
existujúca funkcia: trvalé  travnaté  porasty 
navrhovaná funkcia: plochy re kre ácie  - chatové  os ad y  

LOKALITA Č.ZD3-8
existujúca funkcia: trvalé  travnaté  porasty 
navrhovaná funkcia: plochy re kre ácie  - chatové  os ad y  

LOKALITA Č.ZD3-10
existujúca funkcia: orná pôd a , m alobloková, plochy re kre ácie  a ce s tovné ho ruchu 
navrhovaná funkcia: plochy re kre ácie  - chatové  os ad y  

LOKALITA Č.ZD3-2
existujúca funkcia: trvalé  travnaté  porasty 
navrhovaná funkcia: plochy re kre ácie  - chatové  os ad y  
 

LOKALITA Č.ZD3-3
existujúca funkcia: trvalé  travnaté  porasty 
navrhovaná funkcia: plochy re kre ácie  - chatové  os ad y  

LOKALITA Č.ZD3-5
existujúca funkcia: ne le s ná d re vinná vegetácia , TTP  
navrhovaná funkcia: plochy re kre ácie  - chatové  os ad y  
 

LOKALITA Č.ZD3-12
existujúca funkcia:orná pôd a ve ľkobloková 
navrhovaná funkcia: plochy bývania v rod inných d om ov 

LOKALITA Č.ZD3-4
existujúca funkcia: ze le ň záhrad y 
navrhovaná funkcia: plochy bývania v rod innych d om och 

LOKALITA Č.ZD3-6
existujúca funkcia: ze le ň záhrad y 
navrhovaná funkcia: plochy polyfunkčné  - OV a bývanie  

LOKALITA Č.ZD3-11
existujúca funkcia: plochy športu a te lovýchovy
navrhovaná funkcia: plochy bývania v bytových d om och m alopod lažných

LOKALITA Č.ZD3-9
existujúca funkcia: polyfunkčné  plochy - OV a bývanie
navrhovaná funkcia: plochy s klad . hos p. a d is tribúcie  

LOKALITA Č.ZD3-1
existujúca funkcia: plochy bývania v rod innych d om och , ze le ň záhrad  
navrhovaná funkcia: plochy bývania v rod innych d om och

LOKALITA Č.ZD3-13
existujúca funkcia: plochy bývania v rod innych d om och , ze le ň záhrad  
navrhovaná funkcia: plochy bývania v rod innych d om och

LOKALITA Č.ZD3-14
existujúca funkcia: Ze le ň parková 
navrhovaná funkcia: Zm ie šané  úze m ie  bývania a občians ke j vybave nos ti 

LOKALITA Č.ZD3-15
existujúca funkcia: Ze le ň záhrad
navrhovaná funkcia: P lochy bývania v rod inných d om och, 
P lochy ze le ne  - park

LOKALITA Č.ZD3-16
existujúca funkcia:orná pôd a ve ľkobloková 
navrhovaná funkcia: P rís tupová kom unikácia 

Le g e nda
HRANICE

ŠTÁTNA HR ANICA
HR ANICA OKR ESU
HR ANICA OBCE
HR ANICA KATASTR A
HR ANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE K 1. 1. 1990

OCHRANNÉ P ÁSMA
HYGIENICKÉ OCHR ANNÉ PÁSMO CINTOR ÍNA
HYGIENICKÉ OCHR ANNÉ PÁSMO POĽNOHOSPODÁR SKEHO DVOR A
OCHR ANNÉ A MANIPULAČNÉ PÁSMO VODNÝCH TOKOV A PLÔCH
OCHR ANNÉ PÁSMO LESA

OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
OV KAPLNKA
OV KOSTOL
OV KR ÍŽ
OV POMNÍK
OV ZVONICA
NÁR ODNÁ KULTÚR NA PAMIATKA (NKP)
OBJEKT S PAMIATKOVOU HODNOTOU NEZAPÍSANÝ V ÚZPF SR
OBJEKT DOCHOVANEJ PÔVODNEJ ZÁSTAVBY
ÚZEMIE S PÔVODNÝM HISTOR ICKÝM PÔDOR YSOM A CHAR AKTER OM ZÁSTAVBY

OCHRANA P RÍRODY A KRAJINY 
CHKO BIELE KAR PATY
ÚZEMIA EUR ÓPSKEHO VÝZNAMU (ÚEV)
CHR ÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE
MOKR ADE R EGIONÁLNEHO A LOKÁLNEHO VÝZNAMU
MOKR ADE R EGIONÁLNEHO A LOKÁLNEHO VÝZNAMU POPR I TOKOCH

MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY

BIOKOR IDOR  MIESTNEHO VÝZNAMU
BIOCENTR UM MIESTNEHO VÝZNAMU - NÁVR H
INTER AKČNÝ PR VOK LÍNIOVÝ - NÁVR H
INTER AKČNÝ PR VOK - NÁVR H NA OZELENENIE
INTER AKČNÝ PR VOK PLOŠNÝ - NÁVR H
R EGIONÁLNE BIOCENTR UM
NADR EGIONÁLNY BIOKOR IDOR
R EGIONÁLNY BIOKOR IDOR

OCHRANA P ÔDNYCH ZDROJOV
CHR ÁNENÁ POĽNOHOSPODÁR SKA PÔDA

OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV
PHO I. STUPEŇ
PHO II. STUPEŇ

OCHRANA LESNÝCH ZDROJOV
OCHR ANNÉ PÁSMO LESA
OCHR ANNÉ LESY

KRAJINNOEKOLOGICKÉ KOMP LEXY
KR AJINNOEKOLOGICKÉ KOMPLEXY

EKOSTABILIZAČNÉ OP ATRENIA
R EVITALIZÁCIA VODNÝCH TOKOV A BR EHOVÝCH POR ASTOV 
MINIMALIZÁCIA NEGAT. VPLYVOV NA ŽP A VÝSADBA IZOLAČNEJ ZELENE
ZOSUVNÉ ÚZEMIA BODOVÉ
ZOSUVNÉ ÚZEMIA
LNN - LOŽISKO SO ZASTAVENOU ŤAŽBOU
DP - LOŽISKO S R OZVINUTOU ŤAŽBOU
CHR ÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIA (CHLÚ)

FUNKČNÉ P LOCHY
R EKR EAČNÉ ÚZEMIE

PLOCHY EKOTUR ISTIKY A AGR OTUR ISTIKY, STAV
ZÁHR ADKÁR SKE OSADY (ZO)

ZELEŇ
PAR KOVÁ ZELEŇ
CINTOR ÍN
ZELEŇ ZÁHR AD
ZELEŇ OSTATNÁ
SPR IEVODNÁ LÍNIOVÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ KOMUNIKÁCIÍ
NELESNÁ DR EVINNÁ VEGETÁCIA (NDV)
LES

POĽNOHOSPODÁR SKA PÔDA
OR NÁ PÔDA, VEĽKOBLOKOVÁ
OR NÁ PÔDA, MALOBLOKOVÁ
ŠPECIÁLNE KULTÚR Y, CHMEĽNICE, STAV
OVOCNÉ SADY
TR VALÉ TR ÁVNE POR ASTY
TR VALÉ TR ÁVNE POR ASTY S PR VKAMI NDV

VODNÉ HOSPODÁR STVO
VODNÉ PLOCHY A TOKY, JAZER O
VODNÉ PLOCHY A TOKY, TOK
VODNÝ KANÁL
OCHR ANNÁ HR ÁDZA

OSTATNÉ ÚZEMIE
PLOCHY OSTATNÉ

ZMENY A DOP LNKY Č. 3
HR ANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA - NÁVR H

m ie s tne  kom unikácie  obs lužné  
funkčná  trie da  C3, ná vrh

Vym e dze nie  rie še néh o úze m ia  ZaD č.3

ploch y b ýva nia  v rodinných  dom och , ná vrh

ploch y polyfunkčné - občia nska  vyb a ve nosť a b ýva nie , ná vrh

ploch y b ýva nia  v bytových  dom och  m a lopodlažných , ná vrh

zm ie ša né úze m ie  občia nske j vyb a ve nosti, športu, skla dova nia  a distrib úcie , ná vrh

ploch y re kre á cie  - ch a tové osa dy, ná vrh

ploch y re kre á cie  a ce stovnéh o ruch u, ná vrh

ploch y skla dovéh o h ospodá rstva a distrib úcie , ná vrh

ploch y ze le ne  - park, ná vrh


