Legenda
Vymedzenie územia
hranica riešeného územia
hranica zastavaného územia k 1.1.1990
hranica (rozhranie) katastrálneho územia
hranica zastavaného územia - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH
Krajinná štruktúra
plochy lesných porastov
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy trvalých kultúr (sady)
plochy vyhradenej zelene (cintorín)
plochy vyhradenej zelene (cintorín) - NÁVRH
plochy trvalých trávnych porastov
plochy ornej pôdy
vodné plochy

ⓛ

vodné toky
líniová zeleň - NÁVRH
zastavané plochy - stav+ NÁVRH
dopravné plochy (parkoviská, garáže, ČSPH, ŽST)
dopravné plochy (parkoviská) - NÁVRH
plochy ťažby
Environmentálne limity, stresové javy (prírodné a sekundárne)
rýchlostná cesta
cesty I., II., III. triedy
cesta II. triedy - NÁVRH
cesta II. triedy - VÝHĽAD
železnica
vysokorýchlostná železnica (tunel) - VÝHĽAD
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
elektrické vedenie VN, VVN, ZVN vonkajšie
elektrické vedenie VN, VVN vonkajšie - NÁVRH
plynovod vysokotlakový
celomestská čistiareň odpadových vôd
ochranné pásma hygienické (cintorína, ČOV)
aktívne zosuvy
potenciálne zosuvy
stabilizované zosuvy

ⓛ

záplavové čiary Q100
konfliktné strety prvkov ÚSES so stresovými javmi

ⓛ

dopravné koridory s negatívnymi vplyvmi (hluk, znečistenie)
vodný tok bez sprievodnej a brehovej vegetácie
bývalé skládky (podľa ŠGÚ DŠ)
Ochrana prírody a prírodných zdrojov
chránená krajinná oblasť
chránený areál, reg. významná mokraď
územie európskeho významu
lúčne biotopy eur. a národ. významu
vodný zdroj
PHO vodného zdroja I. stupňa
PHO vodného zdroja II. stupňa vnútorné
prieskumné územie
výhradné ložisko s určeným dobýv. priestorom
BPEJ (hranica)
Územný systém ekologickej stability
regionálne biocentrum
miestne biocentrum - NÁVRH
nadregionálny biokoridor
regionálny biokoridor
miestny biokoridor - NÁVRH

ⓛ

interakčné prvky - NÁVRH

ⓛ
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ⓛ
ⓛ

ⓛ

ⓛ
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ⓛ

ⓛ

ⓛ
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ⓛ

ⓛ
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Návrh ekostabilizačných opatrení
líniová zeleň - NÁVRH
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výsadba protieróznej drevinovej vegetácie na strmších svahoch

KONCEPT - VARIANT A

vytvorenie rekreačnej zelene v kontakte so zastavaným územím
obnova brehovej vegetácie Revištského rybníka

www.eko-plan.sk

realizácia vodozádržných úprav

7. VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY,
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU
EKOLOGICKEJ STABILITY

doplnenie a dotvorenie plôch verejnej zelene

