B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenosť)
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná výroba)
VO - obytné územie s prevahou plôch občianskej vybavenosti
C - územie plôch občianskej vybavenosti ( cintorín)
R - rekreačné územie
RS - zmiešané územie rekreácie a športu
RZ – územie záhradhárskej osady
S – územie plôch športu
V – územie plôch priemyselnej výroby
VP – územie plôch poľnohospodárskej výroby
VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
VSP – územie zmiešané (výrobnoprodukčné zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenosťou obytného územia, opravárenské
a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb, administratíva)
ZU – územie zvláštnych účelov (územie Ministerstva vnútra)
VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
ZS - sady a záhrady
LU - lúky
LS – lesy
PO – orná pôda
NV – nelesná vegetácia
CY– cyklotrasy navrhované mestom

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD
A. Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce určené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa
stavebného zákona
G. Rozšírenie cintorína
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
I. Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
J. Pritipovodňové opatrenia

