
 

ZaD.
č. 

lok. 
č. 

CHARAKTERISTIKA ZMENY A DOPLNKU 
◄číslovanie urbanistických lokalít podľa regulačnej schémy mesta v posledných ZaD 

 
pozn. 

1 12 Bývanie v RD na polyfunkčné územie bývania a OV  

2 22 Plochy priem. výroby na bývanie v RD  

3 64 Plochy občianskej vybavenosti na polyfunkčné územie  

4.1 77 Plochy obč. vybavenosti na plochy výrobných areálov a výrobných služieb  

4.2 109 Zmena tvaru križovatky št. cesty I/54 a II/581 (smer Myjava) z Y na rondel   

4.3 37 
109 

Zmena PPF na plochy výrobných areálov a výrobných služieb, 109 nová lokalita  

5.1 93 Plochy technického využitia na bývanie v málopodlažných BD – BD - Čachtická  

5.2 104 
105 

Prognózne plochy na rozvojovú plochu bývania v málopodlažných BD,  
                                                                                                                lokalita Tematínska 

pozri 
6.2 

5.3 110 Zmena PPF na plochy málopodlažných BD – zmenená  ZaD 9.6 pozri 
9.6 

6.1 21 Rozšírenie plochy polyfunkčného využitia  

6.2 104 
105 

Zmena a doplnenie regulatívov ZaD č.5.2  o verejnoprospešné stavby  
                                                                                                                 lokalita Tematínska 

pozri 
7.3 

6.3 74 Plochy vybavenosti na plochy občianskeho využitia  

6.4  Neurbanizované územie na plochy technického vybavenie - kameňolom UO 17 

6.5 11 Plocha športovo-rekreačných  zariadení na plochu vybavenosti (býv. kúpalisko) pozri 
11.3 

6.6 41 
42 

Plochy polyfunkčného využitia a plochy priemyslovej výroby a výrobných služieb 
na plochy bývania v RD - Mnešice 

 

7.1 69 Plocha priemysl. výrobných areálov a výr. služieb a ODZ na plochu vybavenosti  

7.2 63 Plocha priemysl. výrobných areálov a výr. služieb a ODZ na plochu vybavenosti  

7.3 104 
105 

Požiadavka na obstaranie ÚPN-Z sa mení na UŠ  

7.4 31 Plocha bývania v  málopodlažných BD na plochu bývania v RD  

7.5  Nová koncepcia rozvoja tepelnej energetiky – celomestská ZaD 
                                                                                                                      celomestská ZaD 

pozri 
9.10 

7.6 103 Prognózne a rezervné plochy bývania na rozvojové bývania v RD a BD 
                                                                                                                    

pozri 
9.7 

8.1 113 PPF na plochy výr. areálov a výr. služieb (regionálny priem park – VÚC) UO 15 

8.2 82 
100 

Prognózne a rezervné plochy výr. areálov a výr. služieb na plochy výr. areálov 
a výr. služieb a ODZ (regionálny priem park – VÚC) 

 

8.3 38 Plocha poľnohosp. závodov na plochy výrobných areálov a výr. služieb a ODZ  

8.4 71-79 Zrušenie obslužnej dopravy na plochách priemyslu v OU 14, lokality 71 až 79 UO 14 

8.5 19 PPF na plochy priemyslových výrobných areálov a výrobných služieb  

9.1  PPF na plochy cintorínov UO 7 

9.2 22 Plochy technického využitia na plochy priemyslových výrob. areálov a výr. služieb  

9.3 94 Plochy špeciálneho využitia na zmiešané plochy – bývalé kasárne J.Kréna  

9.4  9.4.1. –určenie maximálnej zastavanej plochy záhradkárskych chát vo funkčných 
plochách a záhrad a vinohradov na max. 50m2                                                       celomestská ZaD 
9.4.2. - regulácia umiestnenia samostatne stojacich reklamných zariadení v CMZ 

  

9.5  Vypustená – premena sadov v lokalite Kamenná na bývanie v RD a OV UO 18 

9.6 110 Bývanie v BD a RD pre celé územie lokality na bývanie v RD – úprava ZaD 5.3 pozri 
5.3 

9.7 103 Plochy bývania v RD a BD na bývanie v RD – zmena ZaD č.7.6 pozri 
7.6 

9.8 111 
114 

PPF na plochu bývania v BD a RD 
PPF na plochu bývania v RD 

 



9.9 49 V časti lokality bývanie v RD na Obchodno-distribučnú zónu priemyslu  

9.10  Doplnenie ZaD 7.5 Koncepcia mesta v oblasti rozvoja tepelnej energetiky 
                                                                                                                      celomestská ZaD 

pozri 
7.5 

10  Regulácia prírodnej lokality Kamenná – reakcia na návrh ZaD 9.5 UO 18 

11.1  Vedenie cyklistických trás mimo zastavaného územia mesta / súlad s VÚC  

11.2 21 Zmena časti plochy vybavenosti na plochu polyfunkčného využitia  

11.3 11 Bývanie v RD a plochu vybavenosti - bývalé kúpalisko, realizácia LIDL  

12.1 57 Rozšírenie územia rekreačných chát – Zelená voda  

12.2 84 Zmena charakteristiky plôch výroby a ODS  

12.3 85 PPF na plochy výr. areálov a výr. služieb a ODZ  

12.4 102 Úprava vyústenia križovatky Tematínska- Čachtická , zmena výhľadového územia 
bývania v RD na rozvojové územie bývanie v RD 

 

12.5  zmena prípustného funkčného využitia priemyslových areálov a výrobných služieb 
a v obchodno-distribučných plochách priemyslu – textová časť     celomestská ZaD 

 

12.6 36 Zmena funkčného využitia časti lokality z bývania v RD na PPF  

12.7  Zosúladenie ÚPN mesta s ÚPN VÚC TSK v znení ZaD č. 01 – 03 : zmena širších 
vzťahov v textovej časti a doplnenie ochranných pásiem letísk Piešťany a Trenčín  

 

 
 
 


