LEGENDA
stav

návrh

hranica riešeného územia (k.ú. Jánovce a k.ú. Machalovce)
hranica zastavaných území
vyznačenie a popis verejnoprospešných stavieb:
navrhované úpravy existujúcich trás dopravy
a verejného technického vybavenia
navrhované trasy dopravy a verejného technického vybavenia
XY

VPS XY

navrhované úpravy existujúcich a
navrhované nové zariadenia verejného technického vybavenia
označenie verejnoprospešných stavieb

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
VPS 1
CESTA I/18
- úprava na kategóriu C11,5/70 v priebehu nezastavaným územím
- úprava na kategóriu MZ 14/50 v priebehu zastavaným územím obce, vrátane obojstranného chodníka
a obojstrannej zastávky SAD (rozšírenie cesty južným smerom)
- vrátane prestavby križovatky s cestou II/536 a úpravy napojenia na miestnu komunikáciu k lokalite "Tlohy"
VPS 2
CESTA II/536
- úprava na kategóriu C 11,5/80 v celej dĺžke, vrátane obojstrannej zast. SAD
VPS 3
ÚPRAVA CESTY III/3072
- úprava v nezastavanom území na kategóriu C 7,5/60
(úsek cesty v nezastavanom území leží na k.ú. Spišský Štvrtok)
- úprava v zastavanom území na kategóriu MZ 8,0/40
VPS 4
ÚPRAVA EXISTUJÚCEHO JEDNOSTRANNÉHO CHODNÍKA pozdĺž cesty II/536
- na spoločnú cyklistickú a pešiu komunikáciu (v úseku od cesty I/18 po cestu III/3072)
VPS 5
VÝSTAVBA CYKLISTICKEJ KOMUNIKÁCIE na západnej strane pozdĺž cesty II/536
- (v úseku od cesty III/3072 po severnú hranicu riešeného územia)
VPS 6
ROZŠÍRENIE POPRADSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU
- prívod do Jánoviec - Abrahámoviec - Vrbova - Vlkoviec (vyplývajúce z ÚPN-VÚC PSK)
VPS 7
ÚPRAVA EXISTUJÚCICH A STAVBA NAVRHOVANÝCH OBSLUŽNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
VRÁTANE STATICKEJ DOPRAVY A PEŠÍCH TRÁS
- navrhované úpravy existujúcich obslužných komunikácií a stavba navrhovaných obslužných komunikácií,
peších trás a plôch statickej dopravy v navrhovaných lokalitách
VPS 8
ÚPRAVA EXISTUJÚCICH A STAVBA NAVRH. TRÁS A ZARIADENÍ VEREJNÉHO TECHN. VYBAVENIA ÚZEMIA
- úpravy existujúcich a stavby navrhovaných trás
-- rozvodov vody, kanalizácie, plynu, NN elektrických vedení vrátane verejného osvetlenia, telekomunikačných vedení
a vedení miestneho rozhlasu (a ich nevyhnutné preložky)
- úpravy existujúcich a stavby navrhovaných zariadení:
-- vodojemov, čerpacích staníc vody, a navrh. rozšírenia existujúceho vodojemu
-- čistiarní odpadových vôd (ČOV) a navrhovaného rozšírenia kapacity existujúcej ČOV
-- elektrických transformačných staníc vrátane ich napojení na VN el. vedenie, a vrátane navrhovaných úprav existujúcich trafostaníc
(zvýšenie kapacity transformátora)
-- úprav technologickej časti existujúcej regulačnej stanice plynu
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výrez schémy č. 2 platného ÚPN-O Jánovce
VPS 9
CINTORÍNY a DOM SMÚTKU v riešenom území
VPS 10
AREÁL FUTBALOVÉHO IHRISKA
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SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA

VPS 11
IHRISKO V MACHALOVCIACH

VYZNAČENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
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