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Katastrálna hranica obce

Hranica zastavaného územia 

Plochy bývania - rodinných domov

Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry

Plochy výroby, skladov, ťažby a tech. infraštruktúry

Plochy lesov - lesné biotopy európskeho a národného významu

Náletové lesy na TTP, nelesná stromová a krovinná vegetácia, verejná zeleň

Cesta III. triedy

Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Kultúrne pamiatky - objekty a areály

Archeologické lokality

Chránené územia prírody maloplošné (5. stupeň ochrany): 

Chránené vtáčie územie

Lúčne biotopy európskeho a národného významu

Ochranné hygienické a bezpečnostné pásma

Ochranné pásma vodných zdrojov: I. stupňa / II. stupňa

Ochranné lesy

Plochy rekreácie a cestovného ruchu

Pešie značkované turistické trasy

Vodné zdroje, prívodné vodovodné potrubie

Vodojem, zásobné vodovodné potrubie

Kanalizačný zberač; bod napojenia na jestv. kanalizáciu

Vysokotlaký (VTL) plynovod

El. vedenie VN závesným káblom

Podzemný telefónny kábel - prívod z ATÚ

Stredotlaký (VTL) plynovod, regulátor STL/NTL

Neregulované vodné toky

CHKO Slanské vrchy (2. stupeň ochrany); nadregionálne biocentrum (NRBc) Šimonka - Oblík

VÝHĽAD

Hranica tlakového pásma vodovodu

Nefunkčné trasy a zariadenia na likvidáciu

Lyžiarsky vlek

Rekreačný priestor

Vzdušné el. vedenie VN, trafostanica

Regulované vodné toky, otvorené kanály, prepážky

4

Biocentrum miestneho významu

Biokoridor miestneho významu

Interakčné územie miestneho významu
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Objednávateľ Obec Hermanovce n/Topľou
Zhotoviteľ Ing.arch. Ľ. Polák, a.a.

Územný plán obce (ÚPN-O)
Hermanovce nad Topľou
Schválený uznesením 
obecného zastupiteľstva
č.
dňa
Ing. Ján Krivák,
starosta obce

Priestor. usporiadanie a funkčné využ. územia

Súkromná zeleň pri obytnej zástavbe
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