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Krkavec

Limbach

19-16

pri Limbachu

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

01 - 01 územie obèianskej vybavenosti01 - 01 OV vo¾ná zástavba solitérov regenerácia 3 0,25 IZ - v súlade s po�iadavkamiorgánov pamiatkovej starostlivosti

01 - 02 plochy zelene parkovo upravené  
zámocký park a verejné

doplnkové funkcie 0
obytné územie - rodinné domy01 - 03 OÚ-RD kompaktná radová zástavba regenerácia 2 0,40

01 - 06 plochy zelene parkovo upravené  
zámocký park a verejné

doplnkové funkcie

zapoji� plochu 
ako súèas� verejného
zámockého priestoru 1 0,20 0,60

01 - 07 územie obèianskej vybavenosti OV vo¾ná zástavba solitérov renovácia 2 0,20

01 - 05 obytné územie - bytové domy OÚ-BD vo¾ná zástavba solitérov renovácia 6 0,30
01 - 04 územie obèianskej vybavenosti OV verejný priestor (trhovisko) rekon�trukcia 1 0,05

01 - 08 zmie�ané územie mestského centra MC otvorená bloková zástavba 3
renovácia, rekon�trukcia

vnútrobloku 0,30
zmie�ané územie mestského centra01 - 09 MC kompaktná radová zástavba renovácia 3 0,50
zmie�ané územie mestského centra01 - 10 MC otvorená bloková zástavba renovácia 3 0,35

01 - 11
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná radová zástavba 2renovácia 0,50

01 - 13 zmie�ané územie mestského centra MC kompaktná bloková zástavba renovácia, rekon�trukcia 3 0,55
01 - 14 zmie�ané územie mestského centra MC kompaktná bloková zástavba regenerácia 3 0,50

zmie�ané územie mestského centra01 - 12 MC otvorená bloková zástavba(èiastoène kompaktná radová zástavba) renovácia 3 0,40

zmie�ané územie mestského centra01 - 15 MC kompaktná bloková zástavba regenerácia 3 0,55

01 - 17 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD otvorená radová zástavba renovácia 2 0,40
01 - 16 zmie�ané územie mestského centra MC kompaktná bloková zástavba regenerácia 3 0,50

zmie�ané územie mestského centra01 - 18 MC renovácia 3 0,55

01 - 20
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko  

otvorená parkovacia plocha
pre osobné automobily nová výstavba 0  

01 - 19 zmie�ané územie mestského centra MC kompaktná bloková zástavba renovácia 3 0,95

1

Pe
zin

ok
 - 

st
re

d

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická
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obytné územie - rodinné domy03 - 01 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia 

urbanistickej �truktúry
03 - 02 územie obèianskej vybavenosti OV 2regeneráciavo¾ná zástavba solitérov 0,20 0,45

územie �pecifického záujmu03 - 03 Ú�Z vo¾ná zástavba solitérov renovácia 2 0,15 0,60

03 - 04
územie obèianskej vybavenosti - �port
a telovýchova OV-�T vo¾ná zástavba solitérov renovácia 1 0,15 0,60
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obytné územie - rodinné domy03 - 05 OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,25 0,50
03 - 06 územie obèianskej vybavenosti OV 2regeneráciavo¾ná zástavba solitérov 0,05 0,70

obytné územie - rodinné domy03 - 07 OÚ-RD
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba nová výstavba 2 0,30 0,50

obytné územie - rodinné domy03 - 08 OÚ-RD
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba nová výstavba 2 0,30 0,50

obytné územie - rodinné domy03 - 09 OÚ-RD
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba nová výstavba 2 0,30 0,50

obytné územie - bytové domy03 - 10 vo¾ná zástavba solitérov 6 0,30 0,40OÚ-BD
kompletizácia 

urbanistickej �truktúry
obytné územie - bytové domy03 - 11 sídlisková zástavba 8 0,25 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy03 - 12 sídlisková zástavba 4 0,30 0,40OÚ-BD renovácia

obytné územie - bytové domy03 - 13 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,30 0,40OÚ-BD
kompletizácia 

urbanistickej �truktúry
obytné územie - bytové domy03 - 14 sídlisková zástavba 8 0,30 0,30OÚ-BD renovácia

03 - 15
územie obèianskej vybavenosti - �port
a telovýchova OV-�T vo¾ná zástavba solitérov renovácia 1 0,15 0,30
obytné územie - rodinné domy03 - 16 OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,25 0,50
obytné územie - bytové domy03 - 17 sídlisková zástavba 4 0,70 0,10OÚ-BD renovácia
obytné územie - rodinné domy03 - 18 OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,25 0,50
obytné územie - bytové domy03 - 19 sídlisková zástavba 8 0,25 0,40OÚ-BD renovácia

03 - 20
zmie�ané územie s prevahou obèianskej 
vybavenosti zOV vo¾ná zástavba solitérov renovácia 2 0,30 0,20

obytné územie - rodinné domy03 - 21 OÚ-RD

otvorená bloková zástavba
(kompaktná radová zástavba

pozdå� Cajlanskej ulice,
vo¾ná zástavba solitérov

vo vnútri bloku) renovácia, rekon�trukcia 2 0,25 0,50

03 - 22
vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI  vo¾ná zástavba solitérov  1 0,20 0,40
obytné územie - bytové domy03 - 23 sídlisková zástavba 12 0,25 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy03 - 24 sídlisková zástavba 6 0,25 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy03 - 25 sídlisková zástavba 4 0,25 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy03 - 26 vo¾ná zástavba solitérov 6 0,50 0,20OÚ-BD rekon�trukcia

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

vyhradené územie zariadení �eleznice02 - 01 vo¾ná zástavba solitérov
kompletizácia 

urbanistickej �truktúry 2 0,20 0,10 

02 - 02
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD otvorená bloková zástavba 2

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryotvorená bloková zástavba 0,30 0,20

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov02 - 03 VPA vo¾ná zástavba solitérov

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry 2 0,25 0,20

02 - 06
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD radová zástavba nová výstavba 2 0,25 0,50

02 - 07
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD otvorená bloková zástavba

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry 2 0,25 0,50

02 - 05
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD otvorená bloková zástavba

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry 2 0,30 0,50

02 - 04
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD otvorená bloková zástavba

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry 2 0,30 0,40

02 - 08
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná radová zástavba 2renovácia 0,40 0,40
územie obèianskej vybavenosti - �koly02 - 09 OV-� vo¾ná zástavba solitérov renovácia 2 0,25 0,30
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov02 - 10 OÚ-zRD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,45 0,40

02 - 11 územie obèianskej vybavenosti OV vo¾ná zástavba solitérov 4renovácia 0,40 0,20

02 - 13
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,50

02 - 14 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,50

obytné územie - bytové domy02 - 12 OÚ-BD sídlisková zástavba renovácia 4 0,25 0,40

02 - 61 plochy zelene parkovo upravené   renovácia parkovej zelene 0  0,95

0,500,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 15

0,500,252
kompletizácia 

urbanistickej �truktúryotvorená bloková zástavbaOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov02 - 16

0,400,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov02 - 17

0,300,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 18
0,300,253renováciasídlisková zástavbaOÚ-BD02 - 19 obytné územie - bytové domy

02 - 20
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,40
obytné územie - bytové domy02 - 21 OÚ-BD sídlisková zástavba renovácia 4 0,25 0,40

0,200,40renovácia 2vo¾ná zástavba solitérovOVúzemie obèianskej vybavenosti02 - 22
02 - 23 územie obèianskej vybavenosti OV vo¾ná zástavba solitérov 2renovácia 0,35 0,20

0,400,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 24
0,400,253renováciasídlisková zástavbaOÚ-BD02 - 25 obytné územie - bytové domy
0,400,202renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�02 - 26 územie obèianskej vybavenosti - �koly

0,300,353renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�,�T02 - 27
územie obèianskej vybavenosti - �koly, 
�port a telovýchova

0,250,353
kompletizácia 

urbanistickej �truktúrysídlisková zástavbaOÚ-zBD02 - 29
obytné územie - zmie�aná zástavba 
s prevahou bytových domov

0,300,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 28

0,100,602renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�T02 - 31
územie obèianskej vybavenosti - �port 
a telovýchova

0,400,202renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�02 - 30 územie obèianskej vybavenosti - �koly

0,600,152renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�T02 - 32
územie obèianskej vybavenosti - �port 
a telovýchova

0,450,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 33
0,450,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 34
0,450,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 35
0,450,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 36
0,400,204renováciasídlisková zástavbaOÚ-BDobytné územie - bytové domy02 - 37
0,300,354nová výstavbasídlisková zástavbaOÚ-BDobytné územie - bytové domy02 - 38

0,400,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 41
0,400,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 40
0,450,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 39

0,400,204renováciasídlisková zástavbaOÚ-BDobytné územie - bytové domy02 - 42
0,400,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 43
0,400,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 44
0,400,302renováciaotvorená bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 45

0,400,352renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 47
0,400,304renováciasídlisková zástavbaOÚ-BDobytné územie - bytové domy02 - 46

0,400,302renováciaotvorená bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 50
0,400,352renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 49
0,500,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 48

0,400,302renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 51
0,500,252rekon�trukciaotvorená bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy02 - 52

obytné územie - rodinné domy02 - 53 vo¾ná zástavba solitérov
kompletizácia 

urbanistickej �truktúry 2 0,30 0,40OÚ-RD
0,100,302renováciavo¾ná zástavba solitérovOV02 - 54 územie obèianskej vybavenosti
0,100,352renováciavo¾ná zástavba solitérovOV02 - 55 územie obèianskej vybavenosti
0,400,253renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�02 - 56 územie obèianskej vybavenosti - �koly

obytné územie - rodinné domy02 - 57 vo¾ná zástavba solitérov nová výstavba 2 0,30 0,40OÚ-RD
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - individuálne gará�e02 - 58   3 m 0,45 0,00 
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - individuálne gará�e02 - 59   3 m 0,45 0,00 
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko02 - 60

otvorená parkovacia plocha
pre osobné automobily nová výstavba 0 
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obytné územie - bytové domy05 - 01 sídlisková zástavba 4 0,30 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy05 - 02 sídlisková zástavba 4 0,30 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy05 - 03 sídlisková zástavba 4 0,25 0,45OÚ-BD nová výstavba
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti05 - 04 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,40 0,25zOV nová výstavba

nová výstavbaOV 0,250,403vo¾ná zástavba solitérov05 - 05 územie obèianskej vybavenosti

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

územie pohrebiska - cintorín04 - 01 zeleò cintorínov 1    
rekon�trukcia zelene

cintorína
04 - 02 územie pohrebiska - cintorín  0nová výstavbazeleò cintorínov   

4

Ca
jla

ns
ké

 Z
áh

um
en

ice

obytné územie - rodinné domy04 - 03 OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,25 0,55

obytné územie - bytové domy04 - 10 sídlisková zástavba 4 0,30 0,40OÚ-BD renovácia

0,550,252renováciakompaktná radová zástavbaOÚ-RD04 - 04 obytné územie - rodinné domy
0,550,252renováciakompaktná radová zástavbaOÚ-RD04 - 05 obytné územie - rodinné domy
0,550,252renováciakompaktná radová zástavbaOÚ-RD04 - 06 obytné územie - rodinné domy
0,550,252renováciakompaktná radová zástavbaOÚ-RD04 - 07 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy04 - 08 OÚ-RD
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba nová výstavba 2 0,30 0,55

0,550,302nová výstavba
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavbaOÚ-RD04 - 09 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy04 - 11 OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,25 0,55

renováciaOÚ-BD 0,400,304sídlisková zástavba04 - 13 obytné územie - bytové domy
0,550,252renováciaotvorená radová zástavbaOÚ-RD04 - 12 obytné územie - rodinné domy

plochy zelene parkovo upravené04 - 14  0  0,95 renovácia parkovej zelene
obytné územie - bytové domy04 - 15 sídlisková zástavba 4 0,30 0,40OÚ-BD renovácia
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko04 - 16  

otvorená parkovacia plocha
pre osobné automobily nová výstavba    

   nová výstavba
otvorená parkovacia plocha

pre osobné automobily 04 - 17
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti06 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,35 0,10zOV

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

vyhradené územie zariadení �eleznice06 - 01 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,20 0,10 
kompletizácia 

urbanistickej �truktúry

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryzOV 0,150,356vo¾ná zástavba solitérov06 - 03

zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryzOV 0,100,506vo¾ná zástavba solitérov06 - 04

zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti
obytné územie - bytové domy06 - 05 sídlisková zástavba 4 0,25 0,30OÚ-BD renovácia

06 - 06
územie obèianskej vybavenosti - 
zdravotnícke zariadenia OV-ZZ vo¾ná zástavba solitérov renovácia 3 0,55 0,10
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov06 - 07 OÚ-zRD kompaktná radová zástavba renovácia 3 0,50 0,20

0,200,502renováciavo¾ná zástavba solitérovOÚ-zRD06 - 08
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov
uzemie obèianskej vybavenosti - �koly06 - 09 OV-� vo¾ná zástavba solitérov renovácia 3 0,55 0,10

územie pohrebiska - cintorín06 - 10 zeleò cintorínov 1 0,05   
rekon�trukcia zelene

cintorína
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti06 - 11 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,20 0,40zOV

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

nová výstavba  0,051zeleò cintorínov06 - 12 územie pohrebiska - cintorín
kompletizácia 

urbanistickej �truktúryzOV 0,400,203vo¾ná zástavba solitérov06 - 13
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti

0,500,202renováciavo¾ná zástavba solitérovOÚ-RDobytné územie - rodinné domy06 - 14
06 - 15 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD vo¾ná zástavba solitérov renovácia 2 0,20 0,50

obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou bytových domov06 - 16 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,35 0,20OÚ-zBD

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

06 - 17 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,40 0,30
0,400,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy06 - 18

06 - 19 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,40
rekon�trukcia zelene

cintorína   0zeleò cintorínov06 - 20 územie pohrebiska - cintorín
06 - 21 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,40

0,400,252renováciakompaktná radová zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy06 - 22
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti06 - 23 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,25 0,40zOV nová výstavba

renováciazOV 0,200,303vo¾ná zástavba solitérov06 - 24
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti

06 - 25 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD otvorená bloková zástavba renovácia 2 0,50 0,40
kompletizácia 

urbanistickej �truktúryOÚ-zRD 0,400,253otvorená bloková zástavba06 - 26
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov06 - 27 otvorená bloková zástavba 2 0,30 0,30OÚ-zRD

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryOÚ-zRD 0,300,302otvorená bloková zástavba06 - 28

obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov06 - 29 otvorená bloková zástavba 2 0,30 0,30OÚ-zRD

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

0,500,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy06 - 30
06 - 31 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,45

0,500,252renováciakompaktná bloková zástavbaOÚ-RDobytné územie - rodinné domy06 - 32
06 - 33 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná bloková zástavba renovácia 2 0,25 0,45
06 - 34 obytné územie - rodinné domy OÚ-RD kompaktná radová zástavba renovácia 2 0,25 0,50

0,400,202renováciavo¾ná zástavba solitérovOV06 - 35 uzemie obèianskej vybavenosti
renováciaOÚ-BD 0,400,254sídlisková zástavba06 - 36 obytné územie - bytové domy

obytné územie - bytové domy06 - 37 sídlisková zástavba 4 0,25 0,40OÚ-BD renovácia
obytné územie - bytové domy06 - 38 vo¾ná bloková zástavba 3 0,25 0,30OÚ-BD rekon�trukcia

renováciaOÚ-BD 0,400,255sídlisková zástavba06 - 39 obytné územie - bytové domy
rekon�trukciaOÚ-BD 0,200,303vo¾ná bloková zástavba06 - 40 obytné územie - bytové domy

nová výstavba   0
otvorená parkovacia plocha

pre osobné automobily06 - 41
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko06 - 42

otvorená parkovacia plocha
pre osobné automobily 0    nová výstavba

6
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zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti07 - 17 kompaktná bloková zástavba 3 0,40 0,20zOV nová výstavba

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov07 - 01 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,40 0,20VPA

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

0,300,254renováciavo¾ná zástavba solitérovOV-�07 - 02 uzemie obèianskej vybavenosti - �koly
kompletizácia 

urbanistickej �truktúryVPA 0,300,253vo¾ná zástavba solitérov07 - 03
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov07 - 04 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,35 0,20VPA

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

sprievodná zeleò vodných plôch a tokov07 - 05       
kompletizácia 

urbanistickej �truktúryVPA 0,200,303vo¾ná zástavba solitérov07 - 06
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

  0,300,202vo¾ná zástavba solitérov07 - 07
vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryVPA 0,200,303vo¾ná zástavba solitérov07 - 08

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

nová výstavbaVPA 0,200,4015 mvo¾ná zástavba solitérov07 - 09
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov07 - 10 vo¾ná zástavba solitérov 10 m 0,30 0,20VPA nová výstavba

nová výstavbaVPA 0,200,3010 mvo¾ná zástavba solitérov07 - 11
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryVPA 0,200,302vo¾ná zástavba solitérov07 - 12

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

     
otvorená parkovacia plocha

pre osobné automobily07 - 13
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko
územie priemyselnej a stavebnej výroby
a skladového hospodárstva07 - 14 vo¾ná zástavba solitérov 7 0,25 0,20PS

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

nová výstavbaPS 0,200,4015 mvo¾ná zástavba solitérov07 - 15
územie priemyselnej a stavebnej výroby
a skladového hospodárstva

nová výstavba    
otvorená parkovacia plocha

pre osobné automobily07 - 16
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko

renováciazOV 0,300,254vo¾ná zástavba solitérov07 - 18
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti
zmie�ané územie s prevahou obèianskej
vybavenosti07 - 19 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,25 0,30zOV renovácia

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryPS 0,200,253vo¾ná zástavba solitérov07 - 20

územie priemyselnej a stavebnej výroby
a skladového hospodárstva
rekultivácia územia po ukonèení
povolených èinností07 - 21     RÚ

rekultivácia územia pod¾a
rekultivaèného plánu

nová výstavbaVPA 0,200,2510 mvo¾ná zástavba solitérov07 - 22
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryVPA 0,200,2510 mvo¾ná zástavba solitérov07 - 23

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov07 - 24 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,40 0,20VPA

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryVPA 0,200,253vo¾ná zástavba solitérov07 - 25

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie priemyselnej a stavebnej výroby
a skladového hospodárstva07 - 26 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,25 0,20PS

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

nová výstavbaPS 0,200,4010 mvo¾ná zástavba solitérov07 - 27
územie priemyselnej a stavebnej výroby
a skladového hospodárstva

rekultivácia územia pod¾a
rekultivaèného plánuRÚ  1,00   07 - 28

rekultivácia územia po ukonèení
povolených èinností
zeleò07 - 29     1,00  
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov07 - 30 vo¾ná zástavba solitérov 15 m 0,40 0,40VPA nová výstavba

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

územie obèianskej vybavenosti
(dopravná vybavenos� - stanica PHM)08 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 1 0,25 0,10OV renovácia

územie obèianskej vybavenosti08 - 01 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,30OV renovácia

kompletizácia 
urbanistickej �truktúryz�ROV 0,400,202vo¾ná zástavba solitérov08 - 14

zmie�ané územie s prevahou zariadení
pre �port a rekreáciu a obè. vybavenos�

obytné územie - bytové domy08 - 08 vo¾ná zástavba solitérov 5 0,30 0,40OÚ-BD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

08 - 13
územie obèianskej vybavenosti
(komunálne slu�by) OV vo¾ná zástavba solitérov

kompletizácia
urbanistickej �truktúry 2 0,40 0,30

8

St
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á h
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nová výstavbaOV 0,150,404vo¾ná zástavba solitérov08 - 03 územie obèianskej vybavenosti
renováciaOV 0,150,404vo¾ná zástavba solitérov08 - 04 územie obèianskej vybavenosti

územie obèianskej vybavenosti08 - 05 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,40 0,15OV nová výstavba
územie obèianskej vybavenosti08 - 06 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,40 0,15OV renovácia

nová výstavbaOV 0,150,404vo¾ná zástavba solitérov08 - 07 územie obèianskej vybavenosti

kompletizácia
urbanistickej �truktúryOÚ-RD 0,500,252kompaktná radová zástavba08 - 09 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy08 - 10 kompaktná radová zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

obytné územie - rodinné domy08 - 11 kompaktná radová zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

obytné územie - rodinné domy08 - 12 kompaktná radová zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

zmie�ané územie s prevahou zariadení
pre �port a rekreáciu a obè. vybavenos�08 - 15 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,15 0,50z�ROV

kompletizácia 
urbanistickej �truktúry

zmie�ané územie s prevahou 
obèianskej vybavenosti08 - 16 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,40zOV nová výstavba

obytné územie - rodinné domy08 - 17 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,35 0,40OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry
nová výstavbaOÚ-RD 0,400,352vo¾ná zástavba solitérov08 - 18 obytné územie - rodinné domy

   0,051 08 - 19
vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI
územie záhradkárskych osád a záhradok08 - 20 zeleò záhrad 1 0,10 0,80Z zachova� zeleò záhrad

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

09 - 13
územie obèianskej vybavenosti
- zdravotnícke zariadenia OV-ZZ vo¾ná zástavba solitérov renovácia 4 0,15 0,55

9

Li
eè
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nová výstavbaOV 0,500,203vo¾ná zástavba solitérov09 - 14 územie obèianskej vybavenosti

obytné územie - rodinné domy09 - 01 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

obytné územie - rodinné domy09 - 02
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba 2 0,30 0,50OÚ-RD nová výstavba

územie záhradkárskych osád a záhradok09 - 18 1 0,10 0,80Z

kompletizácia
urbanistickej �truktúryOÚ-RD 0,500,252vo¾ná zástavba solitérov09 - 03 obytné územie - rodinné domy

renováciaOÚ-BD 0,250,303vo¾ná zástavba solitérov09 - 04 obytné územie - bytové domy

nová výstavbaOÚ-RD 0,300,302
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba09 - 05 obytné územie - rodinné domy

nová výstavbaOÚ-RD 0,500,302
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba09 - 06 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy09 - 07 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

obytné územie - rodinné domy09 - 08
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba 2 0,30 0,50OÚ-RD nová výstavba
obytné územie - bytové domy09 - 09 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,20 0,45OÚ-BD renovácia

kompletizácia
urbanistickej �truktúryOÚ-RD 0,500,252vo¾ná zástavba solitérov09 - 10 obytné územie - rodinné domy

renováciaVPA 0,250,302vo¾ná zástavba solitérov09 - 11
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

nová výstavbaOÚ-RD 0,250,302
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba09 - 12 obytné územie - rodinné domy

územie obèianskej vybavenosti09 - 15 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,30 0,30OV nová výstavba

0,450,303renováciavo¾ná zástavba solitérovOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov09 - 16
územie obèianskej vybavenosti09 - 17 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,15 0,65OV nová výstavba

obytné územie - rodinné domy10 - 01 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry
zmie�ané územie s prevahou 
obèianskej vybavenosti10 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,20 0,50zOV nová výstavba

kompletizácia
urbanistickej �truktúryOÚ-RD 0,500,302vo¾ná zástavba solitérov10 - 03 obytné územie - rodinné domy

   0,951 10 - 04
vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI

územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí10 - 05 vo¾ná zástavba solitérov 1 0,15 0,70 
kompletizácia

urbanistickej �truktúry
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

obytné územie - rodinné domy11 - 01 kompaktná radová zástavba 2 0,30 0,55OÚ-RD nová výstavba

nová výstavbaOÚ-RD 0,550,302
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba11 - 04 obytné územie - rodinné domy

územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí11 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 1 0,15 0,70 
kompletizácia

urbanistickej �truktúry
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

renováciaOÚ-RD 0,550,302kompaktná radová zástavba11 - 03 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy11 - 05
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba 2 0,30 0,55OÚ-RD nová výstavba

nová výstavbaOÚ-RD 0,550,302
vo¾ná zástavba solitérov,

kompaktná radová zástavba11 - 06 obytné územie - rodinné domy

zmie�ané územie s prevahou 
obèianskej vybavenosti12 - 03 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,35 0,25zOV nová výstavba

zmie�ané územie s prevahou 
obèianskej vybavenosti12 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,25 0,30zOV

kompletizácia
urbanistickej �truktúry

  0,300,201vo¾ná zástavba solitérov12 - 01
vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI

Pr
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

nová výstavbaVPA 0,250,4010 mvo¾ná zástavba solitérov12 - 04
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov12 - 05 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,40 0,25VPA

kompletizácia
urbanistickej �truktúry

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov12 - 06 vo¾ná zástavba solitérov 10 m 0,40 0,25VPA nová výstavba
územie obèianskej vybavenosti12 - 07 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,50 0,30OV nová výstavba

nová výstavbaVPA 0,300,3010 mvo¾ná zástavba solitérov12 - 08
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

nová výstavbaVPA 0,300,3010 mvo¾ná zástavba solitérov12 - 09
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

kompletizácia
urbanistickej �truktúryVPA 0,300,302vo¾ná zástavba solitérov12 - 10

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI12 - 11 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,10    
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov12 - 12 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,10  VPA nová výstavba
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

nová výstavbaVPA 0,250,3015 mvo¾ná zástavba solitérov13 - 01
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov13 - 03 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,30 0,25VPA

kompletizácia
urbanistickej �truktúry

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov13 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 15 m 0,30 0,25VPA nová výstavba

nová výstavbaVPA 0,250,3015 mvo¾ná zástavba solitérov13 - 04
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov13 - 05 vo¾ná zástavba solitérov 15 m 0,30 0,25VPA nová výstavba
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov13 - 06 vo¾ná zástavba solitérov 15 m 0,30 0,25VPA nová výstavba

nová výstavbaVPA 0,250,3015 mvo¾ná zástavba solitérov13 - 07
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

kompletizácia
urbanistickej �truktúryVPA 0,250,303vo¾ná zástavba solitérov13 - 08

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

rekultivácia územia pod¾a
rekultivaèného plánuRÚ     13 - 09

rekultivácia územia po ukonèení
povolených èinností
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov13 - 10 vo¾ná zástavba solitérov 15 m 0,30 0,25VPA nová výstavba
územie priemyselnej a stavebnej výroby
a skladového hospodárstva13 - 11 vo¾ná zástavba solitérov 15 m 0,30 0,25PS nová výstavba

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

14
Úèelové 
zariadenie I

14 - 01 územie �pecifického záujmu Ú�Z vo¾ná zástavba solitérov renovácia 3 0,20 0,30
0,250,403renováciavo¾ná zástavba solitérovOVúzemie obèianskej vybavenosti14 - 02

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

15

Úè
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15 - 01 územie �pecifického záujmu Ú�Z vo¾ná zástavba solitérov renovácia 5 0,20 0,30

0,150,051renováciavo¾ná zástavba solitérovz�T
zmie�ané územie s prevahou zariadení
pre �port a telovýchovu15 - 02

15 - 03
zmie�ané územie s prevahou zariadení
pre �port a telovýchovu z�T vo¾ná zástavba solitérov nová výstavba 1 0,05 0,15

Ma
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

nová výstavbaVPA 0,200,5010 mvo¾ná zástavba solitérov16 - 01
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov16 - 02 vo¾ná zástavba solitérov 10 m 0,50 0,20VPA nová výstavba

renováciaVPA 0,250,303vo¾ná zástavba solitérov16 - 03
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

nová výstavbaVPA 0,250,4010 mvo¾ná zástavba solitérov16 - 04
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov16 - 05 vo¾ná zástavba solitérov 1 0,45 0,25VPA renovácia

rekon�trukciazOV 0,250,302vo¾ná zástavba solitérov16 - 07
zmie�ané územie s prevahou
obèianskej vybavenosti

vyhradené územie zariadení nadradených
systémov TI16 - 06 vo¾ná zástavba solitérov 1 0,45 0,25  

FUNKÈNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA VYU�ITIA ÚZEMIA MESTA PEZINOK
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renováciaOV 0,300,252vo¾ná zástavba solitérov18 - 01 územie obèianskej vybavenosti

renováciaOÚ-RD 0,500,252kompaktná bloková zástavba18 - 06 obytné územie - rodinné domy

územie obèianskej vybavenosti18 - 14 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,30 0,20OV regenerácia

0,550,202rekon�trukciakompaktná radová zástavbaOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov18 - 03

územie obèianskej vybavenosti
- �port a telovýchva18 - 02  1 0,05 0,70OV-�T  

18 - 04
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD otvorená bloková zástavba

kompletizácia
urbanistickej �truktúry 2 0,30 0,50

18 - 05
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná radová zástavba rekon�trukcia 2 0,30 0,40

obytné územie - rodinné domy18 - 07 kompaktná radová zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD renovácia

obytné územie - rodinné domy18 - 08 kompaktná bloková zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD renovácia

obytné územie - rodinné domy18 - 10 otvorená bloková zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

0,500,252rekon�trukciakompaktná bloková zástavbaOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov18 - 09

kompletizácia
urbanistickej �truktúryOÚ-RD 0,500,252otvorená bloková zástavba18 - 11 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy18 - 12 otvorená bloková zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD
kompletizácia

urbanistickej �truktúry

obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov18 - 13 otvorená bloková zástavba 2 0,35 0,30OÚ-zRD

kompletizácia
urbanistickej �truktúry

renováciaOÚ-RD 0,500,252otvorená bloková zástavba18 - 15 obytné územie - rodinné domy

regeneráciaOV 0,300,303vo¾ná zástavba solitérov18 - 16 územie obèianskej vybavenosti

územie obèianskej vybavenosti - �koly18 - 17 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,25 0,30OV-� renovácia

obytné územie - rodinné domy18 - 18 otvorená bloková zástavba 2 0,35 0,40OÚ-RD renovácia

park, parkovo upravená plocha18 - 19   0,05 0,80  

18 - 20
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná radová zástavba rekon�trukcia 2 0,35 0,40

územie obèianskej vybavenosti18 - 21 vo¾ná zástavba solitérov 3 0,15 0,60OV regenerácia

0,400,252rekon�trukciakompaktná radová zástavbaOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov18 - 22

18 - 23
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov OÚ-zRD kompaktná bloková zástavba rekon�trukcia 2 0,25 0,40

renováciaOÚ-RD 0,400,302kompaktná bloková zástavba18 - 24 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy18 - 25 kompaktná bloková zástavba 2 0,25 0,50OÚ-RD renovácia

0,400,302rekon�trukciakompaktná radová zástavbaOÚ-zRD
obytné územie - zmie�aná nízkopodla�ná
zástavba s prevahou rodinných domov18 - 26

nová výstavbazOV 0,150,404vo¾ná zástavba solitérov18 - 27
zmie�ané územie s prevahou
obèianskej vybavenosti

zmie�ané územie s prevahou
obèianskej vybavenosti18 - 28 vo¾ná zástavba solitérov 4 0,40 0,20zOV

kompletizácia
urbanistickej �truktúry

obytné územie - rodinné domy18 - 29 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,50OÚ-RD renovácia

územie pohrebiska - cintorín18 - 30 zeleò cintorínov 1 0,05   rekon�trukcia zelenecintorína

nová výstavbazOV 0,200,403vo¾ná zástavba solitérov18 - 32
zmie�ané územie s prevahou
obèianskej vybavenosti

renováciaOÚ-RD 0,500,252otvorená bloková zástavba18 - 31 obytné územie - rodinné domy

kompletizácia
urbanistickej �truktúryzOV 0,300,403vo¾ná zástavba solitérov18 - 33

zmie�ané územie s prevahou
obèianskej vybavenosti

obytné územie - rodinné domy18 - 34 kompaktná bloková zástavba 2 0,25 0,40OÚ-RD renovácia

renováciaOÚ-RD 0,400,252kompaktná bloková zástavba18 - 35 obytné územie - rodinné domy

územie obèianskej vybavenosti18 - 36 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,20 0,60OV regenerácia

obytné územie - rodinné domy18 - 37 otvorená bloková zástavba 2 0,25 0,45OÚ-RD renovácia
kompletizácia

urbanistickej �truktúryOÚ-RD 0,400,252otvorená bloková zástavba18 - 38 obytné územie - rodinné domy

renováciaOÚ-RD 0,400,252otvorená bloková zástavba18 - 39 obytné územie - rodinné domy

obytné územie - rodinné domy18 - 40 otvorená bloková zástavba 2 0,25 0,40OÚ-RD renovácia
vyhradené územia a zariadenia cestnej
dopravy - parkovisko18 - 41

otvorená parkovacia plocha
pre osobné automobily     nová výstavba

urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

intervenèné zásahy sú viazanévýluène na obsluhu cintorína
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

nová výstavbaOÚ-RD 0,500,252vo¾ná zástavba solitérov19 - 01 obytné územie - rodinné domy

územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov19 - 03 vo¾ná zástavba solitérov 10 m 0,35 0,20VPA nová výstavba

renováciaVPA 0,200,352vo¾ná zástavba solitérov19 - 02
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

nová výstavbaVPA 0,200,3510 mvo¾ná zástavba solitérov19 - 04
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov
obytné územie - rodinné domy19 - 05 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,30 0,40OÚ-RD renovácia
obytné územie - rodinné domy19 - 06 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,30 0,40OÚ-RD nová výstavba

renováciaOÚ-RD 0,500,252vo¾ná radová zástavba19 - 07 obytné územie - rodinné domy
nová výstavbaOÚ-RD 0,550,252vo¾ná zástavba solitérov19 - 08 obytné územie - rodinné domy

nová výstavbaOÚ-zBD 0,450,252
kompaktná radová zástavba,

vo¾ná zástavba solitérov19 - 09
obytné územie - zmie�aná zástavba
s prevahou bytových domov
územie obèianskej vybavenosti
- �port a telovýchova19 - 12  1 0,05 0,40OV-�T  
obytné územie - rodinné domy19 - 14 vo¾ná zástavba solitérov 2 0,25 0,50OÚ-RD renovácia

rekon�trukciazOV 0,300,303vo¾ná zástavba solitérov19 - 15
zmie�ané územie s prevahou
obèianskej vybavenosti

nová výstavbaOÚ-RD 0,500,252vo¾ná zástavba solitérov19 - 16 obytné územie - rodinné domy
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urbanistický
obvod

èíslo
urbanistického

bloku
funkèné vyu�itie

názov oznaèenie
urbanistická

�truktúra (U�)
intervenèné zásahy

(IZ)
podla�nos�/
max. vý�ka

zástavby v m
koeficient
zastavania

koeficient
zelene poznámka

renováciaÚ�Z 0,500,152vo¾ná zástavba solitérov21 - 01 územie �pecifického záujmu

nová výstavbaz�T 0,200,403vo¾ná zástavba solitérov21 - 02
zmie�ané územie s prevahou zariadení
pre �port a telovýchovu

Slovenský 
Grob

Svätý
Jur

16-07

pri Slovenskom 
Grobe

zachova� charakterverejného priestoru

zachova� historickéstavebné prvky
zachova� pôvodnýcharakter zástavby

zachova� pôdorysný tvarpôvodného opevnenia

zachova� tvar pôvodnéhoopevnenia
zachova� pôvodnýcharakter zástavby

zachova� charakter zástavby,typ a orientáciu striech
zachova� charakter zástavby,typ a orientáciu striech

zachova� charakter zástavby
otvorená bloková zástavba(èiastoène kompaktná radová zástavba) zachova� pôvodnýcharakter zástavby

väzba na verejné priestory, zachova�výraz zachovanej pôvodnej architektúry

zachova� pôvodnýcharakter zástavby

je potrebná vy��iamiera dostavby

je potrebná vy��iamiera dostavby

zachova� pôvodnýcharakter zástavby

zachova� pôvodnýcharakter zástavby

IZ sú viazané výluènena obsluhu cintorína

zachova� pôvodnýcharakter zástavby

zachova� pôvodnýcharakter zástavby

bez mo�nosti výstavby bytových jednotiek
bez mo�nosti výstavby bytových jednotiek

intervenèné zásahy sú viazanévýluène na obsluhu cintorína

intervenèné zásahy sú viazanévýluène na obsluhu cintorína

biocentrum

zachova� zeleò záhradzeleò záhrad

Lokalita, na ktorú nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*

Lokalita, na ktorú nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*

bez mo�nosti výstavby bytových jednotiek

bez mo�nosti výstavby bytových jednotiek

Lokalita, na ktorú nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*

Lokalita, na ktorú nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*
Na èasti lokality nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*

Lokalita, na ktorú nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*

Na èasti lokality nebolObvodným pozemkovýmúradom v Bratislave udelenýsúhlas s budúcim mo�nýmnepo¾nohospodárskympou�itím po¾nohospodárskej pôdyna nepo¾nohospodárske úèely.*

nová výstavbaVPA 0,3015 mvo¾ná zástavba solitérov13 - 12
územie výrobno-obslu�ných areálov,
podnikate¾ských aktivít a skladov

* Vy�iadanie súhlasu ObPÚ je mo�né iba na základe schválených zmien a doplnkov Územného plánu mesta Pezinok na túto lokalitu.

Mesto Pezinok
potvrdzuje platnos� Územného plánu mesta Pezinok

v zmysle uznesenia mestského zastupite¾stva
è. 241/2016 zo dòa 08.12.2016.

Termín úèinnosti
od 01.04.2017.

Mgr. Oliver Solga
primátor


