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2ÚPN mesta Trenèín v znení ZaD è. 1 - 7

zastavaného územia - stav

vyhlásenej pamiatkovej rezervácie

zastavaného územia - návrh
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Záväzná èas�

Funkèné plochy

stav návrh

hospodárska a �peciálna zeleò
záhradkárske osady
sprievodná zeleò komunikácií, hrádzí a zeleò s primárnou izolaènou funkciou
cintoríny a pohrebiská
zeleò záhrad v zastavanom území
sprievodná zeleò vodných tokov a zeleò s primárnou rekreaènou a ochrannou funkciou
ostatná mestská vysoká zeleò
verejné parky a parkové úpravy
mestský rekreaèný les / lesopark - úèelový les
kapacitné rekreaèné oddychové zariadenia a chatové osady
intenzívne vyu�ívané rekreaèno-�portové plochy
mestské rekreaèno-�portové plochy
administratívno-obchodná zóna
zmie�ané obèianske vybavenie (preva�ujú komerèné zariadenia)
ne�pecifikované komerèné vybavenie
verejný �portový areál pri Z� alebo S�
�port a telovýchova
plochy zariadení ASR, CO, PZ a HaZZ
zmie�ané  obèianske vybavenie (preva�ujú nekomerèné zariadenia)
verejné obèianske vybavenie
polyfunkèná zóna bývania a obèianskeho vybavenia
obytné územie - bytové domy viacpodla�né
obytné územie - bytové domy nízkopodla�né
obytné územie - intenzívna nízkopodla�ná zástavba a mestské vily
obytné územie - bytové a rodinné domy v zmie�anej zástavbe
obytné územie - nad�tandardné rodinné domy a rezidencie
obytné územie - rodinné domy
polyfunkèný mestský blok v nízkopodla�nej zástavbe
mestský obytný blok
centrálny mestský blok a mestský blok

vyhradené (neverejné) záhrady

plochy a zariadenia cestnej dopravy - hromadné gará�e a parkoviská

Smerná èas�Záväzná èas�
stav návrh

lesy ochranné (pod¾a porastovej mapy)
lesy hospodárske (pod¾a porastovej mapy)

orná pôda 
chme¾nica 
záhrada 
ovocný sad 
trvalý trávny porast 

zastavané plochy

ostatná plocha 

územie lesa

územie po¾nohospodársky vyu�ívaných plôch a ostatnej krajinnej zelene

plochy a zariadenia vodnej dopravy
plochy a zariadenia leteckej dopravy

pe�ia zóna

plochy zariadení technického vybavenia
výrobné územie: výrobno-obslu�né funkcie
polyfunkèná zóna: výroba a technické vybavenie 
polyfunkèná zóna: obèianske a dopravné vybavenie
výrobné územie: priemyselný park
výrobné územie: priemyselná a stavebná výroba
výrobné územie: sklady, VO, logistika, výrobné slu�by
výrobné územie: po¾nohospodárska výroba a slu�by
výrobné územie: rybárstvo

vodná plocha
polder

plochy a zariadenia �peciálnej dopravy

verejná zeleò s vy��ím zastúpením �portovo-rekreaèných zariadení
zariadenia MHD/SAD
plochy a zariadenia cestnej dopravy - ostatné
plochy, zariadenia a trate �elezniènej dopravy

Záväzná èas�
stav návrh

Funkèné plochy

Funkèné plochy obcí v záujmovom území

bytová výstavba
obèianske vybavenie
�port a rekreácia
výroba
dopravné a technické vybavenie
zeleò
vodné plochy

Smerná èas�Záväzná èas�
výh¾adstav návrh

Dopravné stavby

�eleznièný nadjazd, most
úrovòový prejazd cez �eleznicu - zru�enie
cestný podjazd - zru�enie
cestný podjazd, tunel
cestný nadjazd, most

Smerná èas�Záväzná èas�
výh¾adstav návrh

lávka pre pe�ích

Smerná èas�
výh¾adstav návrh

mestská komunikácia triedy B3

mestská komunikácia triedy B1 - tunel

dia¾nièný privádzaè

komunikácie rôzne
ostatné dôle�ité mestské komunikácie - tunel / podjazd
ostatné dôle�ité mestské komunikácie
mestská komunikácia triedy C1 - tunel
mestská komunikácia triedy C1

mestská komunikácia triedy B2

mestská komunikácia triedy B1
cesta III. triedy
cesta II. triedy
cesta I. triedy
rýchlostná komunikácia

dia¾nica

Smerná èas�Záväzná èas�
výh¾adstav návrh

Komunikácie

�eleznica
Smerná èas�Záväzná èas�

výh¾adstav návrh

lanovka
�eleznièná vleèka
tra� mestskej ko¾ajovej dopravy
�eleznièná tra� elektrifikovaná, jednoko¾ajná
�eleznièná tra� elektrifikovaná, dvojko¾ajná - tunel
�eleznièná tra� elektrifikovaná, dvojko¾ajná

Pe�ie trasy

pe�ia trasa

Smerná èas�Záväzná èas�
výh¾adstav návrh

úprava vodného toku
koridory komunikácií
ostatné pe�ie plochy 

Î poloha pre kotvenie 1 hausbótu 
s verejne prístupnou vybavenos�ou

plochy odpadového hospodárstva
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