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ÚPN VÚC
Prešovského kraja

Zmeny a doplnky

2017Schéma kladu listov zmien a doplnkov

Legenda
Stav Návrh

Mimoúrovňova križovatka

Elektrifikované trate

Tatranská elektrifikovaná železnica

Diaľnice

Dialničný tunel

Rýchlostná cesta

Cesta I.triedy

Významné cesty II.a III.triedy a MK

Letisko hlavnej siete

Letisko pre medzinárodnú dopravu

Letisko regionálneho významu

Železničná trať pretínajúca štátnu hranicu

Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu,
nákladná doprava do 7,5t

Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu 
- neobmedzený tovarový styk TIR doprava

Pešie a cyklistické komunikácie pretínajúce
štátnu hranicu, turistické a prihraničný styk

Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu,
prihraničný styk, nákladná doprava do 3,5t

Chránené ložiskové územia, dobývacie priestorý (CHLU)

Rekreačné priestory

Chránené areály (CHA)

Prírodná pamiatka(PP)

Národné prírodné rezervácie (NPR)

Prírodné rezervácie (PR)

Lokalita kultúrneho a prírodného svetového dedičstva (UNESCO)

Ochranné pásmo prírodných minerálnych zdrojov 
a prírodných liečivých zdrojov I.stupňa

Ochranné pásmo prírodných minerálnych zdrojov 
a prírodných liečivých zdrojov II.stupňa
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Stav Návrh

Minerálne pramene
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Zariadnenie na materiálové  zhodnotene a energetické 
využite odpadu 

Skládky odpadov na odopad nie nebezpečný

Skladky odpadov s ukončenou prevádzkou od 31.12.2008 do
15.7.2009
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!< Funkčné plochy priemyselnej výroby

Dobývacie priestory

Lokality CR!

Chránené vtáčie územie (CHVÚ)

h( Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu,
nákladná doprava do 3,5t

Ochranné pásma
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Železničná stanica

D Vypúšťa sa

Hranica inudačného územia

Záplavé územie - polder

Privádzač na diaľnicu a rýchlostnú komunikáciu

Pôvodná katastrálna hranica

Katastrálna hranica

X
Pamiatková zóna`
Pamiatková rezervácia#
Národná kultúrna pamiatka, historická zeleň, parky"
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Hranica kúpelného územia

Cestný hraničný priechod, nákladná doprava do 7,5t

Cestný hraničný priechod - neobmedzený tovarový styk TIR doprava

Cestný hraničný priechod, nákladná doprava do 3,5t(

;

>Cyklotrasa! ! ! !

Ochranné pásmo národnej kultúrnej 
pamiatky a pamiatkového územia& ,

Zmeny a doplnky 2017

Tranzitný plynovod VTL - DN1000 Hraničná predávacia stanica

Ochranné pásmo VTL plynovodu - DN1000 (50m od osi) Trasový uzáver

Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu - DN1000 (200m od osi)
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Zosuvné územie Hranica prieskumného územia


