Legenda
hranica riešeného územia
hranica zastavaného územia obce k 1.1.1990
hranica zastavaného územia obce - NÁVRH
rozvojové plochy (č. 1-15) - NÁVRH
Dopravné a technické vybavenie
cesty II. a III. triedy
miestne komunikácie, poľné a lesné cesty
miestne a upokojené komunikácie - NÁVRH
chodníky pre chodcov
chodníky pre chodcov - NÁVRH
cyklotrasy - NÁVRH
odstavné plochy
odstavné plochy - NÁVRH
zastávky hromadnej dopravy
zastávky hromadnej dopravy - NÁVRH
elektrické vedenie VN, VVN vonkajšie
elektrické vedenie 22 kV káblové - NÁVRH
elektrické vedenie VN - návrh na zrušenie
vysokotlakový plynovod
odvodňovací kanál
dažďové rigoly - NÁVRH
transformačné stanice
transformačné stanice - NÁVRH
regulačné stanice plynu
vodné zdroje
vodojem
Funkčné využitie územia
plochy bývania
plochy bývania - NÁVRH
plochy občianskeho vybavenia
plochy výroby a skladov
plochy technického vybavenia - NÁVRH
plochy športu
plochy športu - NÁVRH
plochy sídelnej zelene
plochy sídelnej zelene - NÁVRH
plochy záhrad
plochy lesných porastov
plochy nelesnej drevinovej vegetácie
plochy trvalých trávnych porastov
plochy ornej pôdy
plochy trvalých kultúr (ovocné sady)
vodné plochy a vodné toky
líniová zeleň
líniová zeleň - NÁVRH
Limity využitia územia
centrálna zóna obce (hranica)
národná kultúrna pamiatka
ochranné pásma vonkajších elektrických vedení VN, VVN
bezpečnostné pásma vysokotlakového plynovodu a reg. stanice
ochranné pásma ciest II. a III. triedy
ochranné pásma hygienické (cintorína, PD, ČOV)
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Zoznam verejnoprospešných stavieb
[1] rekonštrukcia a rozšírenie ciest III. triedy
[2] miestne obslužné komunikácie, vrátane inžinierskych sietí
[3] rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane inžinierskych sietí
[4] rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov pre chodcov
[5] samostatná cyklistická trasa Horné Obdokovce – Horné Štitáre
[6] odstavné plochy (pri rozšírení cintorína a navrhovanom športovom areáli)
[7] dažďové rigoly na ochranu zástavby pred svahovými vodami
[8] nové transformačné stanice, vrátane prívodných vedení
[9] zberný dvor
[10] čistiareň odpadových vôd
[11] nový športový areál
[12] rozšírenie cintorína
[13] oddychové plochy s verejnou zeleňou
[14] nová autobusová zastávka
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