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ZÁVÄZNÁ ČASŤ
ZMIEN A DOPLNKOV č.3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MODRA NAD CIROCHOU
NÁVRH
Záväzná časť Územného plánu obce Modra nad Cirochou sa mení a dopĺňa:
Text písaný čiernou farbou - platné znenie ÚPN-O
Zmeny a doplnky 3 - text sa dopĺňa
Zmeny a doplnky 3 - text sa vypúšťa
5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
5.1.

v oblasti dopravy

za regulatív 5.16. sa dopĺňajú nové regulatívy 5.16. – 5.19. :
5.16.
rezervovať plochu na križovatku pri napojení obce na cestu I/74, posun cesty I/74, chodník
a autobusovú zastávku
5.17.
rezervovať plochu na 2. napojenie obce na cestu I/74 miestnou cestou a rozšírenie cesty I/74
o 1 jazdný pruh
5.18.
rezervovať plochu pre cyklotrasy v južnej časti katastra
5.19.
rezervovať plochu pre navrhované parkoviská
5.2.

v oblasti vodného hospodárstva

za regulatív 5.2.13. sa dopĺňajú nové regulatívy 5.2.14., 5.2.15. a mení sa číslovanie regulatívu z 5,2,14. na
5.2.16:
5.2.14. preložiť vodovod a kanalizáciu z plochy navrhnutej na zberný dvor do miestnej komunikácie
5.2.15. rezervovať plochu pre čerpaciu stanicu na kanalizácii
5.2.14. 5.2.16. za záväzný výkres pre verejné technické vybavenie v oblasti vodného hospodárstva je výkres
č. 7 mimo zastavané územie a výkres č. 4 pre zastavané územie obce
10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu
a na chránené časti krajiny
10.1.

plochy pre verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

text regulatívu č. 10.1.3. sa mení:
10.1.3. plocha pre zberný dvor a kompostovisko
za regulatív 10.1.25. sa dopĺňajú nové regulatívy 10.1.26. - 10.1.32.
10.1.26 plochy pre parkoviská
10.1.27. plocha pre križovatka cesty I. a III. tr.
10.1.28. plochy pre cyklotrasy
10.1.29. plocha pre zberný dvor
10.1.30. plocha pre napojenie miestnej cesty na I. tr.
10.1.31. plocha pre čerpaciu stanicu
10.1.32. vodovod a kanalizáciu
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12. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
text regulatívu č. 12.3. sa mení:
12.3. zberný dvor a kompostovisko
za regulatív 12.25. sa dopĺňajú nové regulatívy 12.26. - 12.32. :
12.26. parkoviská
12.27. križovatka cesty I. a III. tr.
12.28. cyklotrasy
12.29. plocha pre zberný dvor
12.30. plocha pre napojenie miestnej cesty na I. tr.
12.31. čerpacia stanica
12.32. vodovod a kanalizácia
Ostatné regulatívy Záväznej časti ÚPN – O Modra nad Cirochou sa nemenia zostávajú v pôvodnom znení.
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