


ÚPN mesta Sereď, čistopis 

Označenie Charakteristika Regulatívy 

funkčnej plochy funkčnej plochy Záväzné Smerné 

• prípustná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, bývanie, obytne ULemie, 

• vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri zmenách stavieb rešpektovať cha- • vypracovať návrh, realizovať 
rakter prostredia a okolitej zástavby, zosúlaďovať architektonické r iešenie všetkých sta- a udržiavať sadovnícke úpra-
vieb na funkčnej ploche, vy v areáli 

• neprípustné zvyšovanie súčasnej výšky objektov na funkčnej ploche, 
• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky; 

V-18, V-19; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • vypracovať návrh, realizovať 

existujúce a navrhované • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), a udržiavať sadovnícke úpra-

• pred začatím výstavby je potrebné podrobné riešenie územia územným plánom zóny, resp . vy v jednotlivých areáloch 

urbanistickou štúdiou, 
• v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, príp . 

verejné odstavné plochy a verejnú zeleň) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, 
• v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce 

z platných právnych predpisov, 
• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 

prevádzok; 

V-20, V-21; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia - plocha výroby a skladov, • vypracovať návrh, realizovať 

existujúce a navrhované • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), a udržiavať sadovnícke úpravy 

• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obmedze-
v jednotlivých areáloch 

nia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch 

jednotlivých zariadení a prevádzok; 

vo; vodné dielo navrhované • rešpektovať vymedzenú funkciu, 

• doplniť úseky chýbajúcej pobrežnej vegetácie výsadbou autochtónnych druhov; 

VOP; vodné toky vrátane sprievod- • v extraviláne zachovať prírodný charakter vodných tokov a sprievodnú zeleň, 
nej zelene • doplniť úseky chýbajúcej pobrežnej vegetácie výsadbou autochtónnych druhov; 

VP-01, VP-02 verejné priestranstvá existu- • rešpektovať vymedzenú funkciu; 

VP-03 , VP-04 júce a navrhované • vyhradené pre spevnené plochy, doplnené verejnou zeleňou, osvetlením, drobnou archi -

VP-05 ; 
tektúrou a umeleckými dielami, 

• neprípustné umiestnenie budov a oplotení, 

• usporiadanie priestorov riešiť podľa odborne vypracovaných návrhov s dôrazom na vysokú 
estetickú a spoločenskú kvalitu prostredia ; 

XA-1; plocha osobitného určenia - • hlavná funkcia - plocha osobitného určenia (kasárne), 
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