
Regulatívy územno-priestorových častí:  

D.1. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od cesta I./78 + Ulica Da + Ulica Df + Ulica Db 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér, 

Plochy  s prevahou polyfunkčných domov bývania a rekreácie   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Ochranné pásmo cesty I./78 nezastavať, uvažovať s izolačnou zeleňou, 
resp. zariadenia statickej dopravy   

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná, Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál je možné začať realizovať v prvej etape. 

D.2. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Da + Ulica Dg + Ulica Db + Ulica Df 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér, Občianska vybavenosť 

Plochy  s prevahou domov bývania a rekreácie   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V južnej časti formovať plochy s prevahou občianskej vybavenosti ako 
súčasť budúceho centra lokálneho významu. Na severnej časti pozdĺž 
priekopy realizovať izolačnú zeleň. 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál bude realizovaný v tretej etape. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.3. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Da + Ulica Dh + Ulica Dc + Ulica Db + Ulica Dg 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér, Občianska vybavenosť 

Plochy  s prevahou domov bývania a rekreácie   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V južnej časti formovať plochy s prevahou občianskej vybavenosti ako 
súčasť budúceho centra lokálneho významu. Na severnej časti pozdĺž 
priekopy realizovať izolačnú zeleň.  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál je možné začať realizovať v tretej etape. 

 

 
 
 
 
 
 



D.4. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Da + Ochranný les Oravskej priehrady + Ulica Dc + Ulica 

Dh 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Plochy  s prevahou polyfunkčných domov bývania a rekreácie, Verejná 

parková zeleň.   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s plochami ochranného lesa formovať 20 m pás vysokej zelene 
ako zápoj ochranného lesa Oravskej priehrady 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál je možné začať realizovať v tretej etape. 

D.5. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od cesta I./78 + Ulica Db + Ulica De + Ulica Dc 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér,   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Ochranné pásmo cesty I./78 nezastavať, uvažovať s izolačnou zeleňou, 
resp. zariadenia statickej dopravy   

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál je možné začať realizovať v prvej etape. 

D.6. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Db + Ulica Df + Ulica Dc + Ulica De 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér, Občianska vybavenosť 

Plochy  s prevahou domov bývania a rekreácie   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Vzhľadom na okolité priestorové časti je predpoklad formovať plochy 
s prevahou občianskej vybavenosti ako súčasť budúceho centra lokálneho 
významu.  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál bude realizovaný v druhej etape. 

 
 
 

 



 

D.7. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Centrum zóny od Ulica Db + Ulica Dg + Ulica Dc + Ulica Df 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér, Občianska vybavenosť, čiastočne bývanie    
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V maximálnej miere formovať plochy s prevahou občianskej vybavenosti 
ako centrum zóny.  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba stredopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci vnútrobloku hospodárskej časti parciel realizovať verejný peší 
dvor s prípadným transparentným zastrešením. 
Zásobovanie prevádzok bloku riešiť zapustením do I.nadz. podlažia  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál bude realizovaný v druhej etape. 

 

D.8. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od cesta I./78 + Ulica Dc + Ulica Df + Ulica Dd 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Extenzívny terciér,  Občianska vybavenosť, čiastočne bývanie    
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Ochranné pásmo cesty I./78 nezastavať, uvažovať s izolačnou zeleňou, 
resp. zariadenia statickej dopravy   

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná, Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál doporučujem začať realizovať v prvej etape. 

 
 
 
 
 
 
 
 



D.9. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dc + Ulica Dg + Ulica Dd + Ulica Df 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Občianska vybavenosť,  Rekreačný priestor PR3, prevláda ubytovanie 

prechodné hotelového typu   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Vzhľadom na okolité priestorové časti je predpoklad formovať plochy 
s prevahou občianskej vybavenosti ako súčasť budúceho centra lokálneho 
významu.  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel nie je možné realizovať drobné stavby 
ako  hospodárske objekty. Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre 
voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál bude realizovaný v prvej etape. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.10. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dc + Ulica Db + Ulica Dd + Ulica Dg 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Občianska vybavenosť,  Rekreačný priestor PR3, prevláda ubytovanie 

prechodné hotelového typu   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Vzhľadom na okolité priestorové časti je predpoklad formovať plochy 
s prevahou občianskej vybavenosti ako pokračovanie budúceho centra 
lokálneho významu.  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci parciel je vhodné realizovať rozľahlejšie stavby osadené v zeleni. 
Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál môže byť realizovaný v prvej etape. 

 

D.11. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dc + Ulica Dh + Ulica Dd + Ulica Db 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Občianska vybavenosť,  Rekreačný priestor PR3, prevláda ubytovanie 

prechodné hotelového typu. Vo východnej časti bloku prechod do 
zástavby obytných domov s funkciou prechodného ubytovania.   

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Vzhľadom na okolité priestorové časti je predpoklad formovať plochy 
s prevahou občianskej vybavenosti ako pokračovanie budúceho centra 
lokálneho významu.  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci parciel je vhodné realizovať rozľahlejšie stavby osadené v zeleni. 
Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál môže byť realizovaný v prvej etape. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.12. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Ulica Dc + Ulica Dd + Ulica Dh  

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Občianska vybavenosť,  obytné domy s prevažujúcou funkciou 

poskytovania prechodného ubytovania.   
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka   
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je možné spájať do väčších celkov 
s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy V rámci parciel je vhodné realizovať rozľahlejšie stavby osadené v zeleni. 
Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre voľný čas a rekreačné využitie  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál môže byť realizovaný v prvej etape. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.13. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od Ulica Dc + východná strana ÚPČ D.4 + pozdĺž kanála pri 

ulici Da + breh priehrady + náučný chodník popri severnej hranici 
rekreačného zariadenia mládeže 

súčasné Poľnohospodárska pôda, lesný pôdny fond 
doporučené Rekreačný priestor RP4, (RP5 v ochrannom lese) 

funkčné 
využitie 
územia zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 

priemyslu, obytné domy 
súčasné Nezastavané územie priestorová 

forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Vzhľadom na danosti ochranného lesa je požadované  formovať plochy 

zapoja ochranného lesa v šírke 20 m prevahou zelene postupne 
prechádzajúcej do lesoparkovej úpravy a voľných (piknikových) plôch. 
Doporučuje sa realizovať drobné stavby pre voľný čas a rekreačné využitie  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 
Športové plochy sústreďovať do celkov 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje, ubytovacie zariadenia mobilného 
charakteru (autocampingy). 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál môže byť realizovaný v tretej etape. 

 

 
 
 



D.14. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od Ulica Di + náučný chodník popri severnej hranici 

rekreačného zariadenia mládeže + breh priehrady + Ulica Dr 
súčasné Zastavaná plocha, Ostatná plocha,  

lesný pôdny fond 
doporučené Rekreačný priestor RP3, (RP5 v ochrannom lese) 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu, obytné domy 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Vzhľadom na jestvujúce funkčné skutočnosti predmetné územie nespĺňa 

funkciu ochranného lesa a navrhujeme prekategorizovať ho na lesopark 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje. Oplotenie nesmie brániť migrácií 
fauny po brehu ( max. po kótu 603,50)  
Športové plochy sústreďovať do celkov. 
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 

 

 
 
 

D.15. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dr + breh priehrady + Ulica Di 

súčasné Areál hotela Studnička a ubytovacieho zariadenia Žilina 
Zastavaná plocha, Ostatná plocha,  

doporučené Rekreačný priestor RP2,  

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu, obytné domy 

súčasné Solitérna zástavba strednopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 
Parciálne regulatívy Areál dobudovať o plážové plochy posunutím vodnej hladiny násypom 

s patričným vybavením športovo rekreačnými a hygienickými 
zariadeniami, plochy pre hry a oddych. Pozn.: Perspektívne rozšírenie 
pláže je uvedené v schválenom Územnom pláne mesta Námestovo.  
Športové plochy sústreďovať do celkov  so striedaním kľudových plôch 
a zariadení.  
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti je možné objemovo zväčšovať 
za účelom zvyšovania štandardu a zvyšovania počtu lôžok jedine pre 
cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: technickej infraštruktúry, 
športové zariadenia (bazény, tenisové kurty), ubytovanie autocampingov. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 603,50)  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 

 

. 
D.16Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dd + Ulica Di + Ulica Dj 



súčasné Areál individuálnych ubytovacích zariadení, Lesný pôdny fond,  
doporučené Rekreačný priestor RP1, Individuálne chaty, športové plochy, lesopark 

funkčné 
využitie 
územia zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 

priemyslu, obytné domy 
súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 

forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Areál dobudovať vo vyznačených prelukách individuálnymi ubytovacími 

zariadeniami s patričným vybavením športovo rekreačným a hygienickými 
zariadeniami, plochy pre hry a oddych 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športové zariadenia (bazény, tenisové kurty),  
Športové plochy sústreďovať do celkov  so striedaním kľudových plôch 
a zariadení. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.17. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dj + Ulica Di + breh vodnej plochy 

súčasné Areál individuálnych ubytovacích zariadení, Lesný pôdny fond,  
doporučené Rekreačný priestor RP1, Individuálne chaty, športové plochy, lesopark 

funkčné 
využitie 
územia zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 

priemyslu, obytné domy 
súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 

forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Areál je zastavaný, dobudovať športovo rekreačným a hygienickými 

zariadeniami, plochy pre hry a oddych.  
Pôvodný cintorín krajinársky upraviť a udržiavať tak ako si takéto pietne 
miesto vyžaduje. Priestor doporučujem vymedziť živým plotom.   
Športové plochy sústreďovať do celkov  so striedaním kľudových plôch 
a zariadení. 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 603,50).  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 

D.18. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dd + Ulica Dj + breh vodnej plochy + Ulica Dk 

súčasné Areál individuálnych ubytovacích zariadení, Lesný pôdny fond,  
doporučené Rekreačný priestor RP1, Individuálne chaty, športové plochy, lesopark 

funkčné 
využitie 
územia zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 

priemyslu, obytné domy 
súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 

forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Areál je zastavaný, vo vyznačených plochách dobudovať športovo 

rekreačným a hygienickými zariadeniami pre pláž, plochy pre hry 
a oddych. 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 603,50) . 
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 
Športové plochy sústreďovať do celkov  so striedaním kľudových plôch 
a zariadení. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 

 



 
 
 

D.19. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Dd + Ulica Dk + breh vodnej plochy + hranica zóny so 

zónou Nábrežie pri prečerpávacej stanici odpadových vôd + Cesta I./78 
súčasné Lesný pôdny fond,  
doporučené Rekreačný priestor RP5, športové plochy, lesopark 

funkčné 
využitie 
územia zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 

priemyslu, obytné domy 
súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 

forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy V koridore za terajšou hrádzou umiestňovať sezónne športové plochy. 

Táto plocha vznikne posunutím brehu zasypaním plytkej vody v šírke 60 
až 90 m od jestvujúcej hrádze. 
Vo vyznačených plochách dobudovať posunutím plytkej hladiny priehrady 
športovo rekreačným a hygienickými zariadeniami pre pláž, plochy pre hry 
a oddych. 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry a 
športové zariadenia ktoré si to vyžadujú (bazény, tenisové kurty, výcvik 
psov). 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 602,40).  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 

 

 


