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Významné turistické lokality v okolí rie�eného územia Devín I
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Návrh

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DEVÍN I

hranica rie�eného územia
hranica katastrálneho územia
�tátna hranica

územie s dominantnou funkciou bývania v rodinných domoch
územie s dominantnou funkciou bývania v bytových domoch
územie s dominantnou funkciou obèianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského významu
územie s dominantnou funkciou obèianskej vybavenosti
lokálneho významu
geologické múzeum v prírode
archeologická lokalita 
plocha cintorína
objekty a zariadenia �portu, telovýchovy a �portovej vybavenosti 
�portové plochy
�portovo-rekreaèné plochy prírodného charakteru
otvorené lúène plochy v prírodnom prostredí
rekreaèné plochy Moravskej a Dunajskej nábre�nej promenády 

zariadenia OV pre rekreáciu

územia individuálnej a rodinnej rekreácie 

zeleò verejných priestranstiev 
sprievodná zeleò komunikácií a  zeleò s primárnou izolaènou funkciou

územia dobývacích priestorov
plochy parkovísk
nábre�ná promenáda 
verejné komunikaèné priestory 
pe�ie spojovacie ulièky
objekty, zariadenia a areály technickej vybavenosti
plochy protipovodòovej ochrany 

stav Návrh

Hranice
Legenda:

Funkèné vyu�itie

Prvky ÚSES

hranica území európskeho významu

chránený strom

hranica maloplo�ných chránených území
hranica CHKO Malé Karpaty (ve¾koplo�né chránené územie)

biocentrum provincionálneho významu
biocentrum regionálneho významu

biokoridor nadregionálneho významu
biokoridor provincionálneho významu

Záujmy ochrany prírody a krajiny

významné historické dominantyÊÚ

objekt zapísaný v zozname ÚZPF
archeologická lokalita NKP Devín - Slovanské hradisko

ochranné pásmo NKP Devín - Slovanské hradisko

pamätihodnosti mesta
iné významné kultúrno-historické a výtvarné prvky

Záujmy ochrany kultúrno-historických hodnôt

ochranné pásmo technickej vybavenosti - plyn

ohranné pásmo cintorína
ochranné pásmo technickej vybavenosti - elektrické vedenie

Ochranné pásma

potoky existujúce so stálym prietokom a obèasným prietokom
bývalé  alebo obèasné potoky, odvodòovacie priekopy, ú�¾abiny 
existujúce so sezónnym prietokom
inundaèné územie

lesné porasty

krajinná zeleò

vinice a ovocné sady 

vodohospodársky významné vodné toky Dunaj, Morava /
ramená Dunaja a Moravy

samoty, izolované chatové a záhradkárske lokality
mimo zastavaného územia
skaly

hranica dobývacieho priestoru

návrhstav
Funkèné vyu�itie

hranica ochranného pásma chránených území

plochy bez stanovených zastavovacích podmienok


