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Funkèné plochy - výh¾ad

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
verejné parky a parkové úpravy
mestský rekreaèný les / lesopark - úèelový les
intenzívne vyu�ívané rekreaèno-�portové plochy
�peciálne vybavenie priemyselného alebo vedecko-technologického parku
administratívno-obchodná zóna

zmie�ané obèianske vybavenie (preva�ujú komerèné zariadenia)
ne�pecifikované komerèné vybavenie

�port a telovýchova
�pecializovaný zábavný park  ARMY LAND
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

mestský obytný blok
centrálny mestský blok a mestský blok

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

plochy zariadení technického vybavenia
výrobné územie: výrobno-obslu�né funkcie
polyfunkèná zóna: obèianske a dopravné vybavenie
výrobné územie: priemyselný park
výrobné územie: vedecko-technologický park
výrobné územie: vedecko-technologický park so zvý�eným zastúpením zelene
výrobné územie: priemyselná a stavebná výroba
výrobné územie: rybárstvo
vodná plocha

verejná zeleò s vy��ím zastúpením �portovo-rekreaèných zariadení

zariadenia MHD/SAD
plochy, zariadenia a trate �elezniènej dopravy

Funkèné plochy  - výh¾ad

zastavaného územia - výh¾ad

zmie�ané obèianske vybavenie (preva�ujú nekomerèné zariadenia) 
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