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KOMJATICEKOMJATICE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCEÚZEMNÝ PLÁN OBCE
KONCEPT RIEŠENIA - KONCEPT RIEŠENIA - VARIANT I.VARIANT I.

LEGENDA
h ranica okresu

h ranica m esta (ZUJ)

h ranica ob ce (ZUJ)

h ranica katastra (UTJ)

h ranica zastavanéh o územ ia ob ce k 1.1.1990

h ranica zastavanéh o územ ia ob ce, návrh

centrálna zóna ob ce

FUNKČNÉ PLOCHY
Zeleň

les
nelesná drevinná vegetác ia (NDV)
sprievodná líniová a izolačná zeleň kom u nikác ií
zeleň ostatná
verejná parková zeleň
sprievodná líniová a izolačná zeleň vodný c h  prvkov
c intorín

Poľnohosp odárska p ôda
orná pôda, m alob loková
orná pôda, veľkob loková
vinice
ovoc né sady
zeleň záh rad

Rekreačné územie
ploc h y športu  a telový c h ovy
ploc h y rekreác ie

Výrobné územie
ploc h y poľnoh ospodárskej vý rob y a slu žieb
ťažob né a dob ý vac ie priestory
ploc h y priem yselnej vý rob y, ťažký  priem ysel
ploc h y priem yselnej vý rob y, ľah ký  priem ysel

Ploc hy a zariadenia tec hnic kej infraštruktúry
ploc h y a zariadenia odpadovéh o h ospodárstva

Voda
vodné ploc h y a toky
vodný  kanál

Ostatné funkčné p loc hy
Obytné územ ie
Ob čianska vybavenosť
Zm iešané územ ie
Dopravná infraštru ktúra

ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Bonitované pôdno-ekolog ic ké jednotky (BP EJ)

P riestor perspektívneh o odňatia poľnoh ospodárskej pôdy

CESTNÁ SIEŤ
Extravilánové komunikác ie

cesta I. triedy
cesta III. triedy

Miestne komunikác ie

fu nkčná trieda B1
fu nkčná trieda B3
fu nkčná trieda C2
fu nkčná trieda C3

Účelové komunikác ie

účelová kom u nikác ia

CESTNÁ SIEŤ - NÁVRH
Extravilánové komunikác ie

cesta I. triedy, návrh
cesta III. triedy, návrh
cesta III. triedy, vý h ľad

Miestne komunikác ie
fu nkčná trieda C3, návrh

Účelové komunikác ie
účelová kom u nikác ia, návrh

ŽELEZNIČNÁ SIEŤ
železničná trať reg ionálneh o význam u

PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

6AOBEC KOMJATICE
Nádražná 97/344
941 06 Kom jatice

AŽ P ROJEKT s.r.o.
Toplianska 28
 821 07 Bratislava
www.azprojekt.skP R O J E K T
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