centrálny mestský blok

hranica rieeného územia

mestský blok so zmieanou funkciou

hranica mestskej èasti

obytné územie - rodinné domy

hranica urbanistického obvodu

obytné územie - rodinné domy (výh¾ad)

návrh úpravy hranice rie.územia pod¾a ÚPN Leopoldov

obytné územie - nadtandardné rodinné domy a rezidencie

návrh úpravy hranice rie.územia v ZaD 2006

obytné územie - nadtandardné rodinné domy a rezidencie (výh¾ad)

hranica intravilánu - stav

obytné územie - intenzívna nízkopodlaná zástavba a mestské vily

hranica intravilánu - návrh

obytné územie - intenzívna nízkopodlaná zástavba a mestské vily (výh¾ad)
obytné územie - bytové domy
obytné územie - bytové domy (výh¾ad)

centrálna mestská zóna - Leopoldov

obytné územie - rodinné domy s hospodárskym zázemím

obytná zóna - Leopoldov

predkolské zariadenie, základná kola, ZU

verejná zeleò a cintoríny - Leopoldov

stredná kola (gymnázium, SO, SOU)

zóna rekreácie a portu - Leopoldov

kultúra, osveta

peciálna zóna - Leopoldov

zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti

výrobná zóna - Leopoldov

verejná správa, administratíva

vodné plochy - Leopoldov

sakrálne a cirkevné stavby

plochy elezniènej dopravy - Leopoldov

zmieaná vybavenos (prevaujú nekomerèné zariadenia)

polyfunkèná zóna - Leopoldov

plochy zariadení obrany tátu a CO s osobitnými predpismi

prístav - Leopoldov

poiarna ochrana
port a telovýchova
Doprava

nepecifikovaná komerèná vybavenos

dia¾nica

rekreaèno-zábavné plochy
zmieaná vybavenos (prevaujú komerèné zariadenia)

cesta I.triedy

pecifická vybavenos lesoparku

cesta II. triedy

portovo - rekreaèné plochy (v zázemí mesta)

cesta II. triedy - v k.ú. Leopoldov

mestský park

cesta III. triedy

verejné parky a parkové úpravy

cesta III. triedy - výh¾ad

ochranná a izolaèná zeleò

cesta III. triedy - výh¾ad v k.ú. Leopoldov

ochranná a izolaèná zeleò - výh¾ad

mestská komunikácia typu B2

ochranná a izolaèná zeleò - v k.ú. Leopoldov

mestská komunikácia typu B3

zeleò záhrad

mestská komunikácia typu B3 - v k.ú. Leopoldov

zeleò cintorínov
sprievodná zeleò vodných tokov charakteru rekreaènej zelene

mestská komunikácia typu C1

záhradkárske a chatové osady

ostatné dôleité mestské komunikácie (typ C2)

záhradkárske a chatové osady - v k.ú. Leopoldov

ostatné dôleité mestské komunikácie (typ C2 - výh¾ad)

peciálna zeleò

mosty a nadjazdy

zariadenia MHD/PHD/SAD
plochy a zariadenia cestnej dopravy - hromadné garáe a parkoviská

peia trasa

plochy a zariadenia cestnej dopravy - ostatné

cyklistická trasa

plochy, zariadenia a trate elezniènej dopravy

lávka pre peích a cyklistov

plochy a zariadenia vodnej dopravy
plochy a zariadenia vodnej dopravy - v k.ú. Leopoldov

eleznièná tra eletrifikovaná, dvojko¾ajná

peia zóna

eleznièná tra eletrifikovaná, jednoko¾ajná

zásobovanie vodou

eleznièná vleèka

zásobovanie vodou - v k.ú. Leopoldov

eleznièná vleèka - návrh

odvádzanie odpadových vôd

eleznièná vleèka v k.ú. Leopoldov

zásobovanie elektrickou energiou
zásobovanie plynom

vodná cesta Váh

a teplom

telekomunikácie
odpadové hospodárstvo
Ochranné pásma

polyfunkèná zóna: administratívno-obchodné funkcie

OP dia¾nice

polyfunkèná zóna: výrobno-obsluné funkcie

OP cesty I. triedy

polyfunkèná zóna: výrobno-obsluné funkcie (výh¾ad)

OP cesty II. triedy

polyfunkèná zóna: výrobno-obsluné funkcie - v k.ú.Leopoldov

OP cesty III. triedy

výrobné územie: priemyselná zóna
výrobné územie: priemyselná zóna (výh¾ad)

OP elezniènej trate

plochy po¾nohospodárskej výroby

OP elezniènej vleèky

plochy po¾nohospodárskych sluieb
vodná plocha

OP po¾nohospodárstva

inundácia

OP po¾nohospodárstva - návrh

lesy hospodárske
lesy ochranné

PHO ÈOV

lesy osobitného urèenia

OP cintorína

hospodárska zeleò
plochy peciálnych kultúr

PHO VZ 1°

trvalé kultúry - sady, záhrady

PHO VZ 2° vnútorné

vinice

PHO VZ 2° vonkajie

trvalé trávne porasty
orná pôda
lesy na po¾nohospodárskej pôde
ostatná po¾nohospodárska pôda
nepo¾nohospodárska pôda

$

Ochrana prírody

prírodná pamiatka - chránený strom
chránený areál

skládka TKO - rekultivácia

chránený areál - návrh

dobývací priestor - rekultivácia

prírodná rezervácia

odkalisko - rekultivácia

Natura 2000 - územie európskeho významu - návrh
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