
 







 


 














 





  

   

  

 

 KOMPLEXNÝ  URBANISTICKÝ  NÁVRH – NÁLOŽKOVÁ  
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     ných riešení a investícií pre údržbu objektov veden 



     ných riešení a investícií pre údržbu, ochranu a využitie prírodných 



  







 NÉ USTANOVENIA A ULOŽENIE DOKUMENTÁCIE
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Krupina je uložená a je možné do nej nahliadnu  




  
  

  

    





 
 



 
  



 



 


           







 
  



 

 





- Limity využitia územia  

 
 ažiskových lokalitách územia prednostne rieši     
  


           
pokrytie rozvojových  požiadaviek mesta a dosiahnut  







    ažiskovou  formou je urbanizácia podporovaním centr  
ažiskom na funk 








 
         
lazníckeho osídlenia, ktoré umožnia kvalitný rozvoj     
 

 
 


  ažisková je priemyselná výroba,  
 


 


   ažiskovou obytnou funkciou 


 
 
 




 
  










 


 









 
        





 





 









 
 
 

 
 
Plochy športu pri železni 









 
  





 
  možnos  
  

   

     - VODNÉ TOKY A NÁDRŽE 


 












  


            


 
 
            

podlaží 
  

celej plochy do 3 nadzemných podlaží. 
           

 
do 3 podlaží. 
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