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Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú

Názov etapy

Grafická príloha Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

uložené vo výslednom elaboráte etapy

5.2.2019 Ing. Norbert Czikhardt

S-JTSK(real. JTSK)

Výškový systém
BpV

1:3000

ZS XVIII-22-3,4, 8

Bratislavský Senec

Bernolákovo

Vyhotoviteľ Kraj Obec

Kat. územie Názov projektu Správny orgán

Meno:Dňa:

Pečiatka a podpis

Autorizačne overil

11/16

Názov grafickej časti

Okresný úrad v Senci, odbor pozemkový a lesný

08/16

JPÚ Bernolákovo - Dolný háj

Mapový list:

Súradnicový systém

Číslo náčrtu, mapy

Mierka

Bernolákovo

-

Všeobecné zásady funkčného

LEGENDA

bod Kn-stavu

medzník nového stavu

jednotlivý strom

orná pôda

záhrada

neplodná pôda

cesta + komunikácia

ostatná plocha

vodný tok

stav registra CKN

stav registra E KN

VZaO - územná rezerva pre preložku cesty I/61 MZ 22,5/80 F.T. B1

VZaO - územná rezerva pre kolektory a výjazd a zjazd na diaľnicu D1

VZaO - existujúca cesta 9,5/60 - III/50202 Bernolákovo-CHorvátsky Grob MZ 7,5-9,5/80 F.T. B3

VZaO - navrhované rozšírenie cesty 9,5/60 - III/50202 Bernolákovo-CHorvátsky Grob MZ 7,5-9,5/80 F.T. B3

rozšírenie aj o cyklotrasu

nová hranica obvodu pozemkových úprav

SZaO - navrhovaná zberná komunikácia C 9,5/60 - MZ 8,5/40 F.T. B3

SZaO - navrhovaná obslužná komunikácia MO 8,0/40 F.T. C1

- navrhovaná obslužná komunikácia MO 7,5/30 F.T. C2

SZaO - existujúca nelesná drevinová vegetácia - ekologický líniový prvok

SZaO - navrhovaný interakčný prvok líniový - stromoradie

stav registra CKN ťarchy

existujúca hranica obvodu pozemkových úprav

areály komisionálne odsúhlasených druhov pozemkov

usporiadania územia v obvode projektu JPÚ

1-1/2012 regulačné bloky ZaD 1/2012

voda technológická podz. neover. - závlahy

vonkajšie silové vedenie vysokého napätia - VN nadz.

vonkajšie silové vedenie veľmi vysokého napätia - VVN nadz.

oznamovacie vedenie podz. neover. T-COM

(akt.2/2019)
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