LEGENDA
stav

návrh

výhľad

hranica riešeného územia (k.ú. Jánovce a k.ú. Machalovce)
hranica zastavaných území
diaľnica D1 a priľahlé dopravné plochy
cesta I. triedy a priľalhlé dopravné plochy
cesta II. triedy a priľahlé dopravné plochy
cesta III. triedy a priľahlé dopravné plochy
cyklistické trasy
účelové komunikácie
poľné a lesné cesty
BUS

BUS

zastávka hromadnej dopravy, izochróna dostupnosti
plochy lesov
plochy ochranných lesov s pôdoochrannou funkciou
plochy krajinnej zelene (okrajov lesov a zast. úz., remízky)
plochy ornej pôdy
plochy trvalých trávnych porastov (lúk a pasienkov)
plochy brehových porastov vodných tokov
vodné toky

PD-55

evidovaný minerálny prameň ("Kvašnica")
plochy existujúcej zástavby
plochy navrhovanej zástavby
plochy záhrad pri rodinných domoch

+ +
+

plochy špeciálnej zelene cintorínov a ich vybavenosti
najhodnotnejšie plochy a línie zelene
ostatné nevyužiteľné plochy
plochy s najkvalitnejšou poľnohosp. pôdou v riešenom území
evidované potenciálne zosuvné územia
odvodnené plochy
upravené evidované skládky
opustené evidované skládky

EZ

Abcd...

BX

skládka ev. v registri environment. záťaží ako sanovaná lokalita
genofondové lokality podľa RÚSES okresu Poprad
plochy s výskytom biotopov v riešenom území (podľa MÚSES)
terestrický nadregionálny biokoridor
miestne biocentrum - teplomilná stráň
miestny hydrický biokoridor - potok Sihoť s miestnym prítokom
miestny hydrický biokoridor - Čenčický potok
ochranné pásma všetkých druhov
územia navrhované na asanáciu
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