
OZNAČENIE

VEREJNOPROSPEŠNÝCH  STAVIEB

Pre verejnoprospešné služby:

1 - sociálne byty (Súkennícka a Športová ul.)

2 - mestské nájomné byty (Ul. Mieru, Šteruská cesta a Družstevná ul.)

3 - Rekonštrukcia a dostavba domova sociálnej starostlivosti (P. Jantaucha)

4 - modernizácia a dostavba školských zariadení, chýbajúce zariadenia

5 - areál voľného času v mestskom parku pod Čerencom

6 - intenzifikácia a modernizácia futbalového štadióna, doplnenie chýbajúcich plôch a služieb

7 - založenie nového cintorína

Pre verejnoprospešné dopravné a technické vybavenie:

8 - novo navrhovaný obchvat cesty II/499 a dvoch okružných križovatiek

9 - predĺženie cesty II/ 502 po napojenie na novo navrhovaný obchvat cesty II/499

10 - sieť miestnych komunikácií pre novo navrhované rozvojové lokality bývania

11 - sieť miestnych komunikácií pre novo navrhované rozvojové lokality výroby

12 - úprava jestvujúcich miestnych komunikácií a ich pripojovacích smerových oblúkov

13 - úprava jestvujúcich miestnych komunikácií,  zaradenie do jednotlivých funkčných tried

14 - nové trasovanie a rekonštrukcia účelových prístupových komunikácií

15 - novo navrhované pešie a cyklistické komunikácie

16 - rekonštrukcia a doplnenie ciest, chodníkov, oddychových plôch a parkovísk v centrálnej mestskej časti

17 - cyklocestička  po bývalej železničnej trati

18 - úprava jestvujúcich miestnych komunikácií, vytvorenie výhybní, parkovísk, rekonštrukcia povrchov, chodníky, verejná zeleň

19 - mimoúrovňové križovanie cyklocestičky s obchvatom cesty II/499

20 - úprava svetelnej križovatky v napojení Komenského ulice a ul. 6.Apríla na ul. M. A. Beňovského

21 - budovanie a rekonštrukcia zastávok a príslušenstva autobusovej dopravy

22 - budovanie nových dopravných zariadení - parkovacích plôch a garáží

23 - budovanie  nových a rekonštrukcia mostných telies ponad potoky v katastrálnom území

24 - budovanie dopravných, parkovacích a oddychových plôch pre mestský park, športoviská, areál voľného času a cykloturistiku

25 - budovanie technickej infraštruktúry od bodu napojenia až po rozvody v lokalitách (vodovod, kanalizácia splašková, čerpacie stanice,

kanalizácia dažďová aj zádržné zariadenia, plynové rozvody, NN vedenie, trafostanice, slaboprúdové zariadenia, verejné osvetlenie,

mestský rozhlas)

26 - budovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry a rekonštrukcia v  jestvujúcich uliciach (vodovod, kanalizácia splašková, čerpacie

stanice, kanalizácia dažďová aj zádržné zariadenia, plynové rozvody, NN vedenie, trafostanice, slaboprúdové zariadenia, verejné

osvetlenie, mestský rozhlas)

27 - preložka vzdušného vedenia VN káblom do zeme

28 - preložka vodovodných potrubí a rekonštrukcia vodojemov

29 - budovanie mestského zberného dvora a kompostoviska (zber a spracovanie bioodpadu)

30 - zariadenia cintorína - oplotenie, spevnené plochy, cesta, parkovisko, sieť nových vnútro areálových chodníkov

Pre verejnoprospešné prvky z hľadiska ochrany prírody a životného prostredia a

zdravia:

31 - budovanie verejnej zelene v zastavanom území

32 - budovanie ochrannej a izolačnej zelene na ochranu obytných budov v zastavanom území a mimo neho

33 - budovanie ochrannej a izolačnej zelene mimo ochranného pásma jest. a navrh. ciest II. triedy a okolo miestnych komunikácií

34 - založenie základnej zelene v novom cintoríne

35 - vybudovanie mestského parku, súvislou lesoparkovou formou nadväzujúcou na rekreačné územie Čerenec

36 - zakladanie funkčných prvkov ÚSES - plošné  interakčné prvky (vysadenie kompaktnej zelene na mieste dvoch bývalých uzavretých

skládok komunálneho odpadu, nad garážami pod Čerencom a v bývalej tehelni)

37 - zakladanie funkčných prvkov ÚSES - líniová zeleň okolo ciest, futbalového ihriska, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov,

vetrolamy, remízky, trvale trávnaté porasty v inundačnom území Holešky

38 - zakladanie funkčných prvkov ÚSES - plošné  interakčné prvky (nelesná drevinová zeleň v extraviláne okolo Kasovského kanála

39 - vyčlenenie  priestoru v katastrálnom území Vrbové na vytvorenie a stále udržiavanie regionálneho biokoridora Holeška, označeného

rBK11

40 - založenie miestneho biocentra Čerenec označeného mBC1, nelesná zeleň pri Kasovskom kanáli označená mBC2 a močarisko v

bývalej tehelni s označením mBC3

41 - založenie miestnych biokoridorov doplnením zelene a výsadbou nových drevín (Potok Šípkovec s označením mBK1, Cintorínsky

potok s označením mBK2 a Kasovský kanál s označením mBK3)
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