LEGENDA:
hranice
hranica okresu
hranica obce
hranica katastrálneho územia
hranica zastavaného územia
hranica zastavaného územia - návrh
hranica zastavaného územia - výh¾ad

základná regulaèná jednotka

regulaèná jednotka
16

v hraniciach súèasného zastavaného územia obce s existujúcim funkèným vyuitím

H

mimo hraníc súèasného zastavaného územia obce s existujúcim funkèným vyuitím

N12

s navrhovaným novým funkèným vyuitím

koncepèné zaradenie územia
funkène stabilizované
navrhované na intenzifikáciu funkèného a priestorového vyuitia
navrhované na zmenu funkèného vyuitia alebo obnovu pôvodného funkèného vyuitia
navrhované na budovanie nových rozvojových plôch v návrhovej etape
navrhované na budovanie nových rozvojových plôch vo výh¾adovej etape
navrhované na ïalí územný rozvoj obce v budúcnosti
navrhované na funkèné a priestorové úpravy verejných komunikaèných priestorov
navrhované na rekontrukciu, rekultiváciu, revitalizáciu funkèných plôch

pôdy podliehajúce ochrane PP
najprodukènejie pôdy
ve¾mi vysoko produkèné pôdy
vysoko produkèné pôdy
produkèné pôdy

ochrana kultúrno-historických hodnôt
objekt evidovaný v zozname ÚZPF (NKP)
objekt evidovaný v súpise pamiatok SR
neevidovaný objekt s kultúrno-historickou hodnotou
neevidovaná pamiatka technického charakteru

ochranné pásmo
ochranné pásmo po¾nohospodárskych areálov
ochranné pásmo cintorína
ochranné pásmo elezniènej dopravy
ochranné pásmo cestnej siete
ochranné pásmo letiska
ochranné pásmo energetických zariadení
ochranné pásmo plynárenských zariadení

stavba vo verejnom záujme
ploná stavba vo verejnom záujme
líniová stavba vo verejnom záujme
líniová stavba vo verejnom záujme (okruná peia trasa)

funkèné vyuitie
zastavané plochy bývania, obèianskej vybavenosti, výroby
krajinná a sídelná zeleò, port, rekreácia
doprava a verejné komunikaèné priestory
orná pôda
vodné plochy, vodné toky

zeleò záhrad pri rodinných domoch - s monosou dostavieb v súlade
s príslunou reguláciou a príslunými legislatívnymi predpismi
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obec Beeòov
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