Zoznam verejnoprospešných stavieb
Stavby verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
VS 1
Dostavba a rekonštrukcia základnej školy, rozšírenie športovísk a zariadení areálu.
VS 2
Dostavba materskej školy.
VS 3
Dostavba a rekonštrukcia kultúrneho domu pre kultúrno - spoločenské a komunitné
centrum obce.
Stavby verejnej dopravy a verejného technického vybavenia
Stavby dopravy a dopravných zariadení
VS 4
Rekonštrukcia cesty III/018181 III/3216 v zastavanej časti obce na kategóriu B3-MZ
8,5/50 a mimo zastavanú časť obce na kategóriu C 7,5/70.
VS 5
Stavby nových miestnych komunikácií v kategórii C3-MO 8/30 vrátane chodníkov a
zeleného pásu.
VS 6 Stavby jednostranného pešieho chodníka šírky 2,0 m pozdĺž cesty III/018181 III/3216 v
zastavanej časti obce.
VS 7
Stavby peších chodníkov pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácii.
VS 8
Stavby verejných parkovísk P 1 - P 9. P1, P7 - P11, P13, P14.
VS 9
Stavby nových obojstranných krytých zastávok SAD.
VS 10 Stavba cyklistickej komunikácií kategórie D2-MOK 7,0/30 k Doline Čierneho močiara a
vodopádom.
Stavby vodného hospodárstva
VS 11 Stavba vodojemu.
VS 12
Stavby verejného vodovodu.
VS 13
Stavby rozšírenia verejnej gravitačnej splaškovej kanalizácie.
Stavby energetiky a energetických zariadení
VS 14
Stavby nových trafostaníc TS 4 TS 5 a TS 6 a VN prípojok k ním.
VS 15
Stavby trasy NN vedenia káblových rozvodov v zemi s napojením z jestvujúcich a nových
zdrojov elektrickej energie.
VS 16
Stavby verejného osvetlenia v nových obytných a športových lokalitách.
VS 17
Stavby STL plynovodov.
Stavby telekomunikácii
VS 18
Stavby prípojných metalických a optických káblov pre jednotlivé lokality v súbehu s
trasami vedení sekundárnej NN siete v obci.
Stavby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
VS 19
Stavby brehových úprav Slavkovského potoka a jeho prítokov s protipovodňovou
ochranou.
VS 20
Stavba suchého poldra na potoku Čierny močiar v lokalite Za remencom.
VS 21 Stavby ochrany severovýchodnej, a východnej zastavanej časti obce pred povrchovými
vodami.
VS 22
Stavba na kompostovanie organického odpadu v lokalite výroby a skladov vo východnej
časti obce v priestore východne od píly.
VS 23
Stavby protipovodňovej ochrany severovýchodnej a juhovýchodnej časti lokality L2 a pri
ZŠ pred povrchovými vodami.
VS 24
Stavba úpravy plochy zelene pri základnej škole - sadové úpravy a vodozádržné opatrenia
- rybník.

P3

VS 8

OP 50m

LEGENDA:
STAV

NÁVRH

VÝHĽAD
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

NAVRHOVANÁ PLOCHA
ZRUŠENÉ

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
GSPublisherEngine 0.0.100.100

