Legenda
Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS)
[1] rekonštrukcia a rozšírenie cesty III. triedy
[2] miestne obslužné komunikácie, vrátane inžinierskych sietí – pre dopravnú obsluhu
navrhovaných rozvojových plôch
[3] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane inžinierskych sietí
[4] regionálna cyklistická trasa (Trenčianske Teplice – Omšenie – Homôlka)
[5] miestne cyklistické trasy
[6] výstavba nových transformačných staníc, vrátane prívodných vedení
[7] odvodnenia (v rámci rozvojových plôch č. 1, 10)
[8] zberný dvor (v rozsahu rozvojovej plochy č. 16)
[9] zariadenie pre kultúru a sociálne služby
[10] oddychové priestranstvo / detské ihrisko
[11] rozšírenie cintorína (v rozsahu rozvojovej plochy č. 12)

Vymedzenie územia
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990

elektrické vedenie 22 kV káblové - NÁVRH

plochy rekreácie v krajine - NÁVRH

transformačné stanice

plochy polyf. územia kúpeľníctva - NÁVRH

hranica zastavaného územia obce - NÁVRH

transformačné stanice - NÁVRH

plochy výroby, skladov a technického vybavenia

rozvojové plochy (č. 1-20) - NÁVRH

telekomunikačný vysielač

plochy výroby a skladov - NÁVRH

územie európskeho významu SKUEV0274 Baske

hranice regulačných celkov

vodné zdroje

plochy cintorína

územie európskeho významu SKUEV0811 Omšenská Baba - NÁVRH

plochy cintorína - NÁVRH

chránené územia PR, NPP

plochy záhrad

ochranné pásma PR, NPP

vodné plochy

ochranné pásma vodných zdrojov II. stupňa

B1

označenie regulačných celkov
Dopravné a technické vybavenie
cesta III. triedy

vodojem
Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia

líniová zeleň - NÁVRH
Limity využitia územia
chránené vtáčie územie SKCHVU028 Strážovské vrchy

miestne komunikácie, poľné a lesné cesty

plochy bývania

vodné toky

zosuvy (stabilizované)

miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH

plochy bývania - NÁVRH

plochy lesných porastov

prieskumé územie

miestne a upokojené komunikácie - VÝHĽAD

plochy bývania - VÝHĽAD

plochy nelesnej drevinovej vegetácie

ochranné pásma cesty III. triedy

cyklotrasy - NÁVRH

plochy športu a rekreácie

plochy trvalých trávnych porastov

ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN 22 kV

zastávky hromadnej dopravy

plochy rekreácie - NÁVRH

plochy trvalých trávnych porastov - NÁVRH

ochranné pásma hygienické (cintorína, PD)

elektrické vedenie VN 22 kV vonkajšie

plochy ornej pôdy

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
O M Š E N I E
OBSTARÁVATEĽ: OBEC OMŠENIE
POVER. OBST.: Ing.arch. K. ĎURENEC
SPRACOVATEĽ: doc. Ing.arch. J. COPLÁK, PhD. (ECOCITIES)
HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. Ing.arch. J. COPLÁK, PhD.
DÁTUM: 2017 MIERKA: 1: 5 000

ECOCITIES
www.eco-cities.eu

SCHVAĽUJÚCI ORGÁN: OBEC OMŠENIE
Č. UZN.: 59/2018 ZO DŇA 19.06.2018
Č. VZN, KT. SA VYHLÁSILA ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPD: 2/2018
DOKUMENTÁCIA ČISTOPISU ÚPD JE VYHOTOVENÁ Z DOKUMENTÁCIE
PREDLOŽENEJ NA PRESKÚMANIE V ZMYSLE §25 STAVEBNÉHO ZÁKONA

.............................................
MGR. ALOJZ MARČEK, STAROSTA

2. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
S VYZNAČ. ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS

