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Legenda zmien a doplnkov 07 ÚPN hl.m. SR Bratislavy
električková trať na doplnenie

verejný vodovod - návrh na doplnenie

çç çç çç komunikácie na vypustenie z ÚPN

OH-10 označenie zmeny v grafike výkresu (popis v priloženej tabuľke)

Poznámka

Postup pri vyhľadávaní konkrétnej VPS:

- výber konkrétnej VPS v zozname, ktorý je uvedený v kap. č.16 v textovej časti ÚPN,

- lokalizácia konkrétnej VPS na "Schéme VPS" podľa jej symbolu a čísla (napr. D4, E10, V4). Jednotlivé
systémy TI sú rozlíšené farebne.

- vyhľadanie podrobnejej informácie o VPS, (napr. trasa, dĺžka, dimenzia, rozsah areálu, označenie) v
príslušnom samostatnom výkrese daného systému

LEGENDA

Administratívne hranice

štátna hranica

hranica mesta

hranice katastrálnych území MČ

hranica intravilánu k 1.1.1990

Body VPS

VT - Vodné toky a vodné plochy

V - Zásobovanie vodou

D - Trasy a zariadenia dopravy

TK - Telekomunikácie

T - Zásobovanie teplom

RP - Ropovody a produktovody

K - Odkanalizovanie

KO - Kolektory

E - Zásobovanie elektrickou energiou

OH - Zariadenia odpadového hospodárstva

P - Zásobovanie plynom

Komunikačná sieť

diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1

rýchlostné komunikácie - FT A2

zberné komunikácie - FT B1

zberné komunikácie - FT B2 a B3

obslužné komunikácie - FT C1

hlavné cyklistické trasy

Komunikačná sieť - mimoúrovňové križovatky

mimoúrovňové križovatky - FT A1

mimoúrovňové križovatky - FT A2

mimoúrovňové križovatky - FT B1

mimoúrovňové križovatky - FT B2 a B3

mimoúrovňové križovatky - FT C1

Komunikačná sieť - trasy v tuneloch

Diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1

Zberné komunikácie - FT B1

Zberné komunikácie - FT B2 a B3

Systém MHD

nosný systém MHD - špeciálna dráha

stanice nosného systému MHD - špeciálna dráha

Železninčné trate

železničné trate

vlečky

vysokorýchlostné trate

vysokorýchlostné trate - podzemné trasy

železničné tunely

podzemné železničné stanice

Funkčné plochy

zastavané územie

vodné toky a plochy

les a ostatný  LPF

krajinná zeleň a mestské zeleň

rekreácia v prírodnom prostredí

ochranná a izolačná zeleň

poľnohospodárska zeleň a pôdy

plochy námestí a ostatné komunikačné plochy
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Schéma - Verejno – prospešné stavby a stavby vo verejnom záujme 

zmena č. Mestská časť Druh stavby zmeny a doplnky 

D3 Čunovo 
Rusovce 

stavby 
diaľnic a 
nadväzných 
investícií 

MÚK na diaľnici D2 pri Čunove, s prepojovacím 
úsekom na cestu I/2, vrátane MÚK s cestou I/2 

D55 Staré Mesto 
Ružinov 

stavby dráhy výstavba električkových tratí Dúbravka - Devínska 
Nová Ves (žel. stanica), Zlaté piesky - Vajnory 
Tuhovské, Jantárova cesta – Štúrova ul., Pribinova 
– Košická,  

D121 Ružinov Technická 
základňa 
doplnkového 
systému 
MHD 

Meniareň Miletičova 

V11 Podunajské Biskupice 
Rusovce 

zásobovanie 
vodou 

vodovod DN 800 mm – prepojenie VZ Rusovce- 
Ostrovné lúčky-Mokraď a ČS Podunajské 
Biskupice 

OH8 Podunajské Biskupice odpadové 
hospodárstvo 

lokalita Lieskovská cesta pre umiestnenie 
zariadenia na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov 

OH9 Rača odpadové 
hospodárstvo 

lokalita Žabí majer pre umiestnenie zariadenia 
na hodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov 
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