
Celková plocha záberu v extraviláne, oznaèenie5
Záber ornej pôdy v extraviláne, 1.etapa

Záber pôdy záhrad v extraviláne, 1.etapao

Záber pôdy viníc v extraviláne, 1.etapa$

II Záber pôdy pasienkov v extraviláne, 1.etapa

Záber pôdy lúk v extraviláne, 1.etapav

Celková plocha záberu v intraviláne, oznaèenieAA
Záber ornej pôdy v intraviláne

Záber pôdy viníc v intraviláne$

ttp Záber trvalo trávnatých porastov v intraviláne

Záber pôdy záhrad v intraviláneo

II Záber pôdy pasienkov v extraviláne, 2.etapa

Záber ornej pôdy v extraviláne, 2.etapa

Záber pôdy lúk v extraviláne, 2.etapav

Záber pôdy záhrad v extraviláne, 2.etapao

Záber pôdy viníc v extraviláne, 2.etapa$

ttp Záber trvalo trávnatých porastov v extraviláne, 2.etapa

ttp Záber trvalo trávnatých porastov v extraviláne, 1.etapa

v Pôdna kultúra, oznaèenie

Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka, kód BPEJ0147202
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PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKÈNÉ VYU�ITIE ÚZEMIA
ÈAS� OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, VYHODNOTENIE ZÁBEROV PPF

Katastrálne územie - základná územná jednotka
Priestorovo-funkèný celok, názov
(územná jednotka, vymedzená spracovate¾om na podstate �ir�ej �trukturálnej priestorovej
a funkènej spolupatriènosti urbanistických alebo prírodných plôch)

Biocentrum nadregionálneho významu

Biocentrum regionálneho významu

Biocentrum miestneho významu

Biocentrum miestneho významu - navrhované

Biokoridor nadregionálneho významu

Biokoridor regionálneho významu

Biokoridor miestneho významu

Biokoridor miestneho významu - navrhovaný

NPR Zoborská lesostep

PR Lupka

PR �ibrica

CHA Kynecký park

PP Rolfesova baòa

hranica CHKO Ponitrie

hranica ochr. pásma CHKO Ponitrie

pôdy 1. odvodovej skupiny

pôdy 2. odvodovej skupiny

pôdy 3. odvodovej skupiny

PHO I. stupòa

PHO II. stupòa vnútorné

PHO II. stupòa vonkaj�ie

#Y vodné zdroje 

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY   M 1:20000

Zastavané územie mesta Nitra vymedzené k 1.1.1991

Návrh na roz�írenie zastavaného územia mesta Nitra v I. etape
(vyznaèené javy a návrhy z h¾adiska ochrany prírody a tvorby krajiny v rámci týchto vy-
medzených plôch sa uplatòujú do realizácie roz�írenia zastavaného územia mesta Nitra
v I. etape, resp. do uskutoènenia uva�ovaných zámerov pod¾a novonavrhovaného priesto-
rového usporiadania a funkèného vyu�ívania územia pod¾a výkresu è. 3B)
Návrh na roz�írenie zastavaného územia mesta Nitra v II. etape - výh¾ad
(vyznaèené javy a návrhy z h¾adiska ochrany prírody a tvorby krajiny v rámci týchto vy-
medzených plôch sa uplatòujú do realizácie roz�írenia zastavaného územia mesta Nitra
v II. etape, resp. do uskutoènenia uva�ovaných zámerov pod¾a novonavrhovaného priesto-
rového usporiadania a funkèného vyu�ívania územia pod¾a výkresu è. 3B)

ÈLENENIE ÚZEMIA
lesy osobitného urèenia

ochranné lesy

#0 významné geologické a geomorfologické lokality
â lokality vyu�ívania hydroenergetického potenciálu

najviac za�a�ené tranzitné dopravné trasy

za�a�ené mestské komunikácie

%[ staré zá�a�e

%[ drobné skládky

&\ skládky po¾n. odpadu

%a rekultivácia skládok

#³ N-Adova Nitra

$Z najvýznamnej�ie zdroje zneèistenia ovzdu�ia

$Z ostatné významné zdroje zneèistenia ovzdu�ia

#· èistiarne odpad. vôd

#0 výuste kanalizácie do rieky

hospodárske lesy

úèelové lesy

ochranné lesy

drevinná vegetácia plo�ná

drevinná vegetácia líniová

trávne porasty v LPF s ekologickou funkciou

trávne porasty v PPF s ekologickou funkciou

trávne porasty - lúky a pasienky

rekreaèné plochy a parky

mozaiky viníc, sadov a záhrad

ve¾koplo�né vinohrady

záhradkárske osady

orná pôda ve¾koplo�ná

orná pôda maloplo�ná

ekologické po¾nohospodárstvo

vodné plochy a toky

ostatné plochy v LPF
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