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LEGENDA:

etapizácia
návrh
výh¾ad
zámer, územná rezerva

mimoúrovòová cestná kri�ovatka - výh¾ad

úrovòová cestná kri�ovatka / okru�ná kri�ovatka - návrh

úrovòová cestná kri�ovatka - návrh na úpravu

cestné odpoèívadlo s vybavenos�ou - návrh
zastávka SAD

rýchlostná komunikácia - návrh
cesta 1. triedy
cesta 2. triedy
cesta 2. triedy - návrh
cesta 2. triedy - výh¾ad
cesta 3. triedy
cesta 3. triedy - návrh
miestna komunikácia
miestna komunikácia - návrh na úpravu
navrhované cestné prepojenie obcí Dubník, Rúbaò, Strekov, Svodín, Nová Vieska
po¾ná komunikácia - návrh na úpravu
po¾ná komunikácia - návrh
po¾ná komunikácia - návrh na obnovu
výh¾adové pe�ie prepojenie
cyklistická cesta - návrh trasy popri ceste (s doplnením stromoradia)
okru�ná pe�ia komunikácia okolo zastavaného územia obce - výh¾ad
náuèný chodník popri hrádzi - návrh
cestný �eleznièný podjazd
cestný �eleznièný nadjazd - návrh
cestný �eleznièný nadchod

�eleznièná stanica
�eleznièná zastávka

�eleznièná tra� I. kategórie
�eleznièná tra� II. kategórie

dopravná vybavenos� - cestná
dopravná vybavenos� - �eleznièná
dopravná vybavenos� - letecká
verejný komunikaèný priestor s funkciami dopravnej vybavenosti a zelene
centrálny verejný komunikaèný priestor obce s funkciami dopravnej vybavenosti a zelene

dopravná vybavenos�

zmie�ané územie s dominantnou funkciou bývania v rodinných domoch
zmie�ané územie s dominantnou funkciou bývania v bytových domoch

bývanie
funkèné vyu�itie

zmie�ané územie s dominantnou funkciou obèianskej vybavenosti
obèianska vybavenos�

skladové a distribuèné územie, logistické areály
zmie�ané výrobné územie s funkciami po¾nohospodárska, priemyselná, skladovanie

výrobné územie s funkciami priemyselná, stavebná, komunálna výroba,
                                             výrobné a nevýrobné slu�by, autodoprava
výrobné územie s funkciami po¾nohospodárska výroba, slu�by a skladovanie

výroba

�portová plocha
rekreaèný areál, rekreaèná lokalita
zmie�ané územie �portu a rekreácie
zmie�ané územie bývania a rekreácie
zmie�ané územie po¾nohospodárskej výroby, �portu a rekreácie (agrofarmy)
oddychová plocha

�port a rekreácia

zariadenia technickej vybavenosti
veterná elektráreò - návrh

technická vybavenos�

hlavné smery prúdenia prívalových da�ïových vôd v krajine
stav alebo návrh na úpravu existujúceho vodného toku
návrh nového vodného toku na úpravu vodného re�imu
hrádza pozdå� vodného toku - návrh na úpravu

vodný tok
vodná plocha, malá retenèná nádr�, mokraïová plocha, suchý polder

voda

sprievodná zeleò popri komunikácii - výh¾ad
terénny zelený protihlukový val - návrh

zeleò zadr�iavacích (vsakovacích) pásov - výh¾ad
NPR Parí�ske moèiare

rozptýlená krajinná zeleò - výh¾ad

verejná zeleò
areálová zeleò, historický park
zeleò cintorínov
zeleò záhrad pri rodinných domoch
zeleò izolaèná
sprievodná vegetácia vôd - výh¾ad
lesný porast
lesný porast - výh¾ad
lesný porast so spoloèensko-rekreaènou funkciou - výh¾ad
orná pôda
trvalé po¾nohospodárske kultúry
záhradkárska osada
trvalý trávny porast

nelesná drevinová vegetácia - výh¾ad

zeleò v zastavanom území obce a zeleò vo vo¾nej krajine

návrh na úpravu priestoru Kalvárie
historický cintorín - návrh na úpravu
objekt evidovaný v zozname ÚZPF (NKP)
objekt evidovaný v súpise pamiatok SR
neevidovaný objekt s kultúrno-historickou hodnotou
neevidovaná pamiatka technického charakteru

archeologická lokalita
ochrana kultúrno-historických hodnôt

hranica zastavaného územia
hranica zastavaného územia - návrh
hranica zastavaného územia - výh¾ad

hranica okresu
hranica obce
hranica katastrálneho územia

hranica urbanistického bloku

hranice

ochranné pásmo

ochranné pásmo �elezniènej dopravy
ochranné pásmo cestnej siete

ochranné pásmo plynárenských zariadení
ochranné pásmo energetických zariadení
ochranné pásmo letiska

ochranné pásmo cintorína
ochranné pásmo po¾nohospodárskych areálov

vyhliadkové body
návrh na úpravu plôch pred vstupom do areálu

územie �a�iskových verejných komunikaèných priestorov
so zástavbou s centrotvornou �truktúrou

lo�iská nevyhradeného nerastuùùùùùùùù+
nebilancované lo�iská

územie pohrebiska - cintorín
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