
Plocha rezervovaná pre umiestnenie 
verejno-prospe�ných stavieb 
èíselné oznaèenie pod¾a textovej èasti

Hlavné vodovodné potrubia, %U
Hlavné kanalizaèné potrubia, 

Hlavné cestné vnútromestské 
dopravné komunikácie

Významné spoloèenské priestory 
alebo priestory s preva�ujúcim
pe�ím prístupom

%U

%U Hlavné elektrovedenia, objekty

Hlavné VVTL, VTL plynovody%U

Územná rezerva pre hlavnú cestnú 
tranzitnú dopravnú komunikáciu 

%U Hlavné teplovody, zariadenia pre 

Hlavné cestné tranzitné dopravné 
komunikácie

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKÆNÉ VYU�ÍVANIE ÚZEMIA

KLOKOÈINA
UK 6 B

Urbanistický PFCelok
(názov; typ preva�ujúceho priestorového vyu�itia PFCelku, UK - ulièná kompaktná
zástavba, UV - ulièná vo¾ná zástavba, uvedené èíslo vyjadruje preva�ujúcu mieru naj-
vy��ej prípustnej podla�nosti; typ preva�ujúceho funkèného vyu�itia PFCelku,
Vb - vybavenos�, B - bývanie, Vr - výroba)

LUKOV
Lk Vr

Prírodný PFCelok
(názov; typ preva�ujúceho priestorového vyu�itia PFCelku, Lk - lúèny a po¾ný porast, 
Ls - lesný porast; typ preva�ujúceho funkèného vyu�itia, Vr - po¾nohospodárska výroba, 
E - ekologický porast)

%[ Hlavná mestská urbanistická siluetárna dominanta stav, návrh

%[ %[ Mestská urbanistická siluetárna dominanta stav, návrh

%[ %[ Miestna urbanistická siluetárna dominanta stav, návrh

Hlavnámestská urbanistická os

Mestská urbanistická os

Miestna urbanistická os

Celomestské urbanistické centrum

Mestské urbanistické centrum

Miestne urbanistické centrum

Mestská urbanistická dopravná os

Metropolitná urbanistická dopravná os

Napájací bod dopravnej osi
Navrhované zámery vo vyznaèenom území sú podmienené odstránením legislatívnych preká�ok 

Plochy urèenené na novú zástavbu a urbanizáciu územia v prvom poradí

Plochy urèenené na novú zástavbu a urbanizáciu územia v druhom poradí

Jestvujúce skutoène zastavané územie

Plochy urèené na novú zástavbu a urbanizáciu územia v prvom poradí, nachádzajúce sa v sú-
èasnom zastavanom území

KONCEPÈNÉ PRVKY ÚZEMIA

Nadregionálny biokoridor

Regionálny biokoridor

Lokálny biokoridor

Nadregionálne biocentrum

Regionálne biocentrum

Miestne biocentrum

Hlavná mestská prírodná siluetárna dominanta#Y
Mestská prírodná siluetárna dominanta#Y
Miestna prírodná siluetárna dominanta#Y

ÈLENENIE ÚZEMIA

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

Katastrálne územie - základná územná jednotka

Pásmo hygienickej ochrany od zdroja mo�ného zneèistenia (po¾nohospodárskeho zariadenia, 
kafilérie, ÈOV...)

Mestská pamiatková rezervácia Nitra (MPR Nitra)

Pamiatková zóna Nitra (PZ Nitra)

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v (navrhnutá na zápis) 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu

Ochranné pásmo MPR Nitra

Ochranné pásmo cintorína

Ochranné pásmo vojenských zariadení

Chránené lo�iskové územie

Chránený poh¾ad alebo poh¾adový ku�e¾

Chránený panoramatický poh¾ad

Významný poh¾ad v interiéry mesta

Ochranné pásmo dopravných zariadení (leteckých)

Ochranné pásmo dopravných zariadení (cestných, �eleznièných, leteckých)

Ochranné pásmo leteckých pozemných dopravných zariadení

Pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja

Chránená krajinná oblas�

Prírodná rezervácia, Prírodná pamiatka

OP Chránenej krajinnej oblasti

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE PFBLOKU FUNKÈNÉ USPORIADANIE PFBLOKU

Bývanie
(zástavbou pre bývanie treba rozumie� 
skupinu stavieb, prípadne stavbu slú�iacu 
pre bývanie alebo pre bývanie ako pre-
va�ujúcu funkciu - viac ako 60% podla�-
nej plochy stavby slú�i pre bývanie)

Bývanie, doplnkovo vybavenos�

Vybavenos�, doplnkovo priemyselná 
výroba

Rekreácia, doplnkovo bývanie

Rekreácia
(zástavbou pre rekreáciu treba rozumie� 
skupinu stavieb, prípadne stavbu slú�iacu 
pre rekreáciu alebo pre rekreáciu ako 
preva�ujúcu funkciu - viac ako 60% pod-
la�nej plochy stavby slú�i pre rekreáciu)

4)

2)

2)

4)

Vybavenos�, doplnkovo bývanie

Vybavenos�
(zástavbou pre vybavenos� treba rozumie�
skupinu stavieb, prípadne stavbu, slú�iacu 
pre sociálnu infra�truktúru alebo pre
sociálnu infra�truktúru ako preva�ujúcu 
funkciu (viac ako 60% podla�nej plochy 
stavby slú�i pre sociálnu infra�truktúru)

Ñ Cintorín

�portová vybavenos�â

Sociálna vybavenos�·

3)

3)

3)

2)

4)

4)

Po¾nohospodárska výroba
(zástavbou pre po¾nohospodársku vý-
robu treba rozumie� skupinu stavieb, 
prípadne stavbu slú�iacu pre po¾no-
hospodárske výrobné úèely alebo pre 
po¾nohospodárske výrobné úèely ako 
preva�ujúcu funkciu (viac ako 60% 
podla�nej plochy stavby slú�i pre výrobu);

�pecifická funkcia
(osobitné podmienky organizovania sta-
vebných aktivít)

Priemyselná výroba - priemyselný park
(�pecifické rezervovanie funkcie ako u-
celená investícia v území podmienená
rie�ením samostatnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni zóny)

2)

2)

Ekostabilizujúca vegetácia v krajine
s hospodárskou funkciou
(vegetácia s významnou ekologickou
funkciou a s hospodárskym vyu�ívaním,
napr. lesné porasty, trvalé trávne porasty,
extenzívne sady a vinohrady)

Ekostabilizujúca vegetácia v krajine
(vegetácia s významnou ekologickou
funkciou bez hospodárskeho vyu�ívania,
napr. mimolesná drevinná vegetácia,
mokrade, po¾nohospodársky nevyu�íva-
né trávne porasty)

Produkèná vegetácia bez významnej�ej
ekostabilizaènej alebo environmentálnej
funkcie
(vegetácia po¾nohospodárskych kultúr).

Urbánna environmentálna vegetácia
(plochy verejnej zelene s preva�ujúcou
environmentálnou funkciou);
Produkèná vegetácia s významnej�ou
ekostabilizaènou alebo environmentálnou
funkciou
(vegetácia záhrad pri rodinných domoch,
záhradkárske osady, niektoré �peciálne
po¾nohospodárske kultúry);

Urbánna ekostabilizujúca vegetácia
(najvýznamnej�ie plochy sídelnej zelene
s ekologickou funkciou);

Ekostabilizujúca vegetácia v krajine
s rekreaènou funkciou
(vegetácia s významnou ekologickou
funkciou a s rekreaèným vyu�ívaním,
napr. lesopark)

Vodná plocha s ekologickými prvkami

5)

5)

5)3)Po¾nohospodárska rastlinná výroba
(zástavbou pre po¾nohospodársku vý-
robu treba rozumie� skupinu stavieb, 
prípadne stavbu slú�iacu pre po¾no-
hospodárske výrobné úèely alebo pre 
po¾nohospodárske výrobné úèely ako 
preva�ujúcu funkciu (viac ako 60% 
podla�nej plochy stavby slú�i pre výrobu);

$

Priemyselná výroba
(zástavbou pre priemyselnú výrobu treba 
rozumie� skupinu stavieb, prípadne stavbu 
slú�iacu pre výrobné úèely, stavebníctvo, 
�a�obný priemysel a sklady alebo pre 
výrobné úèely ako preva�ujúcu funkciu -
viac ako 60% podla�nej plochy stavby 
slú�i pre výrobu)

1)

Kompaktná ulièná zástavba
do 6NP, do 4NP, do 2NP
(zástavba sa musí organizova� v celej 
�írke svojej parcely v polohe uliènej èia-
ry, kz =< 1.0, Ipp=< podla�nos�)
Vo¾ná ulièná zástavba do 4NP, do 2NP
Areálová zástavba do 4NP, do 2NP
(zástavba sa mô�e organizova� v ¾ubovol-
nom mieste svojej parcely, kz=<0.6, 
Ipp=<podla�no� x 0.6)

Solitérna zástavba do 4NP, do 2NP
(zástavba sa musí organizova� v rámci 
celej plochy svojej parcely, kz=1.0, 
Ipp=<podla�nos�)

(1)
Podla�nos� stavebného objektu je definovaná ako su-
ma v�etkých nadzemných podla�í mimo stre�nej kon-
�trukcie alebo ustúpeného podla�ia (podkrovné prie-
story alebo ústupené podla�ie sa nepova�ujú za nad-
zemné podla�ie)
Podla�nos� do 2NP znamená rozpätie podla�nosti 
1 a� 2NP, podla�nos� do 4NP znamená rozpätie 
podla�nosti 1 a� 4NP a podla�nos� do 6NP 
znamnená rozpätie podla�nosti 1 a� 6NP.

(3)
Ak je funkèné usporiadanie zástavby definované
konkrétnou funkciou (napr. �portová vybavenos�
a pod.) mo�no v rámci takéhoto bloku umiestòova�
najmä túto definovanú funkciu.

(2)
Ak je funkèné usporiadanie zástavby definované
len nosnou funkciou (napr. vybavenos�, bývanie
a pod.) mo�no v rámci takéhoto bloku umiestòova�
najmä túto definovanú funkciu.

(4)
Ak je funkèné usporiadanie zástavby definované
nosnou a doplnkovou funkciou (napr. vybavenos�,
doplnkovo bývanie), mo�no v rámci takéhoto
PFBloku umiestòova� najmä nosnú funkciu, ktorá
v�ak svojou prevádzkou nesmie negatívne 
ovplyòova� doplnkovú funkciu a mo�no sem 
umiestòova� aj definovanú doplnkovú funkciu, 
ktorá svojou prevádzkou nesmie negatívne 
ovplyòova� nosnú funkciu. V rámci takéhoto 
PFBloku je mo�né umiestni� nosnú alebo 
doplnkovú funkciu samostatne ako aj polyfunkène.

Plocha malej architektúry

1)

1)

1)

Vysoká drevinná vegetácia trvalá
(plochy zelene s prevahou stromovej
vegetácie)

Nízka bylinná vegetácia, trvalá
(trávne porasty - lúky, pasienky a
bylinné úhory)

Stredne vysoká drevinná vegetácia trvalá
(plochy zelene preva�ne s krovinnou
vegetáciou alebo so slab�ím
zastúpením stromovej vegetácie, 
vrátane sadov a vinohradov)

Nízka bylinná vegetácia, doèasná
(kultúry na ornej pôde)
Vodný tok alebo vodná plocha

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

(5)
V rámci uvedeného funkèného usporiadania 
zástavby je nutné umiestni� aj základné verejné 
dopravné a technické vybavenie územia

Územie s mo�nos�ou umiestnenia 
vý�kovej stavby s obmedzením 
v polohe kde sa preuká�e ich umiestnenie 
pri dodr�aní legislatívnych podmienok

Protihluková cestná bariera

Hlavné �eleznièné dopravné 
komunikácie

5)

5)

3)

3)

�kolstvo

Kultúrne a vewdecké zariad.a prevádzky0
/

1)
Vo¾ná ulièná zástavba od 4NP do 8NP
Areálová zástavba do 8NP
(zástavba sa mô�e organizova� v ¾ubovol-
nom mieste svojej parcely, kz=<0.6, 
Ipp=<podla�no� x 0.6)

1)

vodárenské zariadenia

kanalizaèné zariadenia a objekty

výrobu tepla

r Dopravná vybavenos� 3) 5)

5)3)Vybavenos� letiskaÊÚ
Produkèná vegetácia s environmentálnou
funkciou - záhradkárska osada s prípustnou 
hospodárskou zástavbou s max. zastavanou 
plochou do 36 m2 v jednom celku s obmedz.
vý�kou do 4,5 m od rastlého terénu 
Produkèná vegetácia s environmentálnou
funkciou - záhradkárska osada s prípustnou 
hospodárskou zástavbou s max. zastavanou 
plochou do 25 m2 v jednom celku s obmedz.
vý�kou do 4,5 m od rastlého terénu - prístup
po zatrávnenej ploche

KOMPLEXNÝ NÁVRH
M 1:10000

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NITRA - KOMPLEXNÝ NÁVRH  M 1:10000 LEGENDA

%[ Neverejný heliport

Vymedzenie pribli�ovacej, prechodovej 
a vzletovej roviny heliportu  s obmedz.
vý�ky zástavby -  podmienené 
posúdením Dopravného úradu
Územie s vý�kovým obmedzením 
- terénna preká�ka prevádzky letiska

HLAVNÝ RIE�ITEÅ ÚLOHY: ING.ARCH. MILAN CSANDA, ING. ARCH. VLADIMÍR JARABICA

© SEPTEMBER 2018    SAN - HUMA `90 SPOL. S. R.,   �UPNÉ NÁMESTIE 9,    949 01 NITRA

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NITRA 04

© SEPTEMBER 2018   SAN-HUMA `90 s.r.o. NITRA

Hlukové pásmo od cesty R1 
do 50 dB a viac
Hlukové pásmo od cesty R1 
do 45 dB a viac

Bývanie v �pecifickej individuálnej forme 
tzv. zelených - ekologických domov s nízkou 
energetickou nároènos�ou do 2NP

Územie s rizokom povodòového 
ohrozenia


