Legenda

Zoznam priestorových celkov
Z1 Polyfunkčné územie centrálnej mestskej zóny
Z2 Plochy občianskeho vybavenia – nekomerčného
Z3 Plochy občianskeho vybavenia - komerčného
Z4 Plochy bývania a podnikateľských aktivít - výrobných a nevýrobných
Z5 Plochy hospodárskych usadlostí (štále)

Vymedzenie územia
hranica riešeného územia
hranica (rozhranie) katastrálneho územia
hranica zastavaného územia k 1.1.1990

B1 Bývanie v bytových domoch
B2 Bývanie v rodinných domoch - v jadrovej časti urbanizovaného územia
B3 Bývanie v rodinných domoch - mimo jadrovej časti urbanizovaného územia
R1
R2
R3
R4

Plochy športu - celomestského významu
Plochy rekreácie individuálnej - chatovej a záhradkárskej
Plochy rekreácie v krajine I.
Plochy rekreácie v krajine II.

V1
V2
V3
V4

Plochy priemyselnej výroby
Plochy ľahkej priemyselnej výroby a skladov
Plochy výrobných a nevýrobných podnikateľských aktivít
Plochy technického vybavenia

K1
K2
K3
K4

Voľná krajina lesná
Voľná krajina lúčna a s trvalými kultúrami
Voľná krajina oráčinová
Sídelná zeleň – verejná / vyhradená

hranica zastavaného územia - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH
Dopravné a technické vybavenie
železnica
vysokorýchlostná železnica (tunel) - VÝHĽAD
rýchlostná cesta
cesty I., II., III. triedy
cesta II. triedy - NÁVRH
cesta II. triedy - VÝHĽAD
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
cyklotrasy
cyklotrasy (multifunkčné rekreačné trasy) - NÁVRH
elektrické vedenie VN, VVN, ZVN vonkajšie

Zoznam verejnoprospešných stavieb
[1] modernizácia železničnej trate Levice - Zvolen
[2] rekonštrukcia a rozšírenie cesty II/512 v úseku Horné Hámre – Žarnovica
[3] rekonštrukcia a rozšírenie ciest III/2530 Žarnovica – Hodruša-Hámre a III/2519 Žarnovica –
Revištské Podzámčie
[4] prepojenie ul. Slobody so Žarnovickou Hutou, s rekonštrukciou premostenia cez potok Kľak
[5] dopravné napojenie miestnej časti Lukavica s premostením Hrona
[6] nové napojenie sídliska na cestu II. triedy č. II/428 (Bystrickú ul.)
[7] vybudovanie mosta na potoku Kľak v predĺžení Pivovarskej ul.
[8] výstavba miestnych obslužných komunikácií, vrátane chodníkov – pre dopravnú obsluhu
navrh. rozvojových plôch
[9] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane chodníkov
[10] rekonštrukcia a rozšírenie hlavných komunikácií v katastrálnom území pre dopravnú
obsluhu rozptýleného osídlenia
[11] záchytné parkoviská a ostatné verejné parkoviská v zastavanom území
[12] záchytné parkovisko pre potreby rekreačného územia v časti Revištské Podzámčie
[13] pešia zóna (chodníky a priestranstvá) v centrálnej mestskej zóne
[14] samostatné cyklistické trasy v zastavanom území mesta
[15] chodníky pre chodcov pozdĺž ciest II. triedy a III. triedy v zastavanom území
[16] chodníky pre chodcov pozdĺž miestnych komunikácií s vysokou intenzitou dopravy
[17] prepojenie Západoslovenskej vodárenskej sústavy so Stredoslovenskou vodárenskou
sústavou
[18] výstavba vodojemov v lokalitách Gremenica a Žarnovická Huta s prívodným potrubím
[19] rekonštrukcia prívodného potrubia Žarnovického skupinového vodovodu
[20] výstavba a rekonštrukcia líniových a bodových stavieb vodovodnej siete
[21] výstavba a rekonštrukcia líniových a bodových stavieb kanalizácie
[22] dobudovanie celomestskej čistiarne odpadových vôd
[23] malé čistiarne odpadových vôd v častiach Lukavica, Revištské Podzámčie, Za mostom
[24] protipovodňové opatrenia na toku Hron, rkm 105,300 – 110,000
[25] protipovodňové opatrenia na toku Kľak, rkm 0,000 – 4,000
[26] rekonštrukcia protipovodňovej hrádze v Revištskom Podzámčí
[27] výstavba elektrického vedenia 2x110 kV Kozárovce – Žarnovica
[28] výstavba transformačných staníc, vrátane prívodných vedení
[29] výstavba a rekonštrukcia líniových stavieb na zásobovanie zemným plynom
[30] výstavba a rekonštrukcia zariadení teplovodnej siete
[31] výstavba a rekonštrukcia líniových rozvodov teplovodnej siete
[32] výstavba a rekonštrukcia líniových vedení / rozvodov telekomunikačných sietí
[33] vytvorenie lesoparku v nadväznosti na zastavané územie
[34] zariadenie sociálnych služieb
[35] zdravotnícke zariadenie, vrátane rozšírenia existujúcich stavieb
[36] oddychové plochy, vrátane detských a viacúčelových ihriskami a ihrísk - ako súčasť
obytného územia
[37] dobudovanie mestského športového areálu
[38] sociálne nájomné bývanie budované mestom v rozsahu rozvojovej plochy č. 9
[39] rozšírenie cintorína v rozsahu rozvojovej plochy č. 26

elektrické vedenie VN, VVN vonkajšie - NÁVRH
plynovod vysokotlakový
transformačné stanice
transformačné stanice - NÁVRH
regulačné stanice plynu
vodný zdroj
vodojem
vodojem - NÁVRH
celomestská čistiareň odpadových vôd
malá vodná elektráreň - NÁVRH
Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia
plochy občianskeho vybavenia - NÁVRH
plochy bývania v rodinných domoch
plochy bývania v bytových domoch
plochy bývania v rodinných domoch - NÁVRH
plochy bývania v bytových domoch - NÁVRH
plochy hospodárskych usadlostí (štále)
plochy športu
plochy rekreácie individuálnej
plochy rekreácie v krajine
plochy rekreácie v krajine - NÁVRH
plochy priemyselnej výroby
plochy ľahkej priemyselnej výroby a skladov
plochy ľahkej priemyselnej výroby a skladov - NÁVRH
plochy výrobných a nevýrobných podnikatelských aktivít

Limity využitia územia
centrálna mestská zóna (hranica)

plochy výrobných a nevýrobných podnikateľských aktivít - NÁVRH

lesopark (hranica) - NÁVRH

plochy bývania a podnikateľských aktivít - NÁVRH

ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN, VVN, ZVN

národné kultúrne pamiatky

bezpečnostné pásma plynárenských zariadení

plochy ťažby

ochranné pásma hygienické (cintorína, ČOV)

dopravné plochy (parkoviská, garáže, ČSPH, ŽST)

ochranné pásma ciest

dopravné plochy (parkoviská) - NÁVRH

ochranné pásma železnice

plochy verejnej zelene

PHO vodného zdroja I. stupňa

plochy vyhradenej zelene (cintorín)

PHO vodného zdroja II. stupňa vnútorné

plochy vyhradenej zelene (cintorín) - NÁVRH

chránená krajinná oblasť

plochy záhrad

chránený areál, reg. významná mokraď

plochy lesných porastov

územie európskeho významu

plochy nelesnej drevinovej vegetácie

prieskumné územie

plochy trvalých trávnych porastov

výhradné ložisko s určeným dobýv. priestorom

plochy ornej pôdy

záplavové čiary Q100

plochy trvalých kultúr (sady)

aktívne zosuvy

vodné plochy

potenciálne zosuvy

vodné toky

stabilizované zosuvy

líniová zeleň - NÁVRH
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