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Vymedzenie územia

hranica katastrálneho územia
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH
rozvojové plochy (označ. číslom) - NÁVRH

Dopravné a technické vybavenie
cesta III. triedy
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
chodníky pre chodcov
chodníky pre chodcov (samostatné) - NÁVRH
cyklotrasy
cyklotrasy - NÁVRH
zastávky hromadnej dopravy
zastávky hromadnej dopravy - NÁVRH
elektrické vedenie VN, VVN, ZVN vonkajšie
elektrické vedenie VN, ZVN - NÁVRH
elektrické vedenie VN na zrušenie - NÁVRH
transformačné stanice
transformačné stanice - NÁVRH
telekomunikačný vysielač
vodné zdroje
vodojem
čistiareň odpadových vôd

Funkčné využitie územia
plochy občianskeho vybavenia
plochy bývania
plochy bývania - NÁVRH
plochy bývania -  VÝHĽAD
plochy výroby, skladov a technického vybavenia
plochy športu
plochy záhrad a ornej pôdy
plochy sídelnej zelene
plochy sídelnej zelene - NÁVRH
plochy lesných porastov
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy trvalých trávnych porastov
plochy ťažby nerastných surovín
liniová zeleň - NÁVRH
vodné toky

Legenda
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[1] rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/2055
[2] miestne obslužné komunikácie, vrátane inžinierskych sietí
[3] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych a účelových komunikácií,
vrátane inžinierskych sietí 
[4] samostatné chodníky pre chodcov (mimo miestnych komunikácií)
[5] cyklistické trasy
[6] autobusová zastávka s obratiskom
[7] protipovodňové úpravy na vodných tokoch, polder
[8] výstavba novej transformačnej stanice, vrátane prívodného vedenia
[9] vedenie ZVN 2x400 kV Varín - štátna hranica s Poľskom – Byczyna
[10] preložka vedenia VN 22 kV
[11] zberný dvor
[12] rozšírenie cintorína

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Limity využitia územia
centrálna zóna obce (hranica)
pamiatky architektonické (drevenice, zvonica)
archeologické náleziská
PP Brodnianka
ochranné pásmo PP
chránený strom
ložisko nevyhradeného nerastu
potenciálne zosuvy
stabilizované zosuvy
ochranné pásma cesty III. triedy
ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN, VVN, ZVN
ochranné pásma hygienické (cintorína, ČOV)


