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Legenda zmien a doplnkov 07 ÚPN hl.m. SR Bratislavy
çç çç çç çç komunikácie na vypustenie z ÚPN

D-Z... označenie zmeny v grafike výkresu (popis v priloženej tabuľke)

Poznámka - zmeny bez číselného označenia
sú označené v príslušných výkresoch ZaD07

LEGENDA

Administratívne hranice

štátna hranica

hranica mesta

hranice katastrálnych území MČ

Ochranné pásma

ochranné pásma letísk a heliportov

ochranné pásma komunikácií

ochranné pásma železničných tratí

Systém MHD

nosný systém MHD - špeciálna dráha

stanice nosného systému MHD - špeciálna dráha

električkové trate

trolejbusové trate

Komunikačná sieť

diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1

rýchlostné komunikácie - FT A2

zberné komunikácie - FT B1

zberné komunikácie - FT B2 a B3

obslužné komunikácie - FT C1

Hlavné cyklistické trasy - FT Ct

Komunikačná sieť - mimoúrovňové križovatky

mimoúrovňové križovatky - FT A1

mimoúrovňové križovatky - FT A2

mimoúrovňové križovatky - FT B1

mimoúrovňové križovatky - FT B2 a B3

mimoúrovňové križovatky - FT C1

Komunikačná sieť - trasy v tuneloch

diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1

zberné komunikácie - FT B1

zberné komunikácie - FT B2 a B3

Železninčné trate

železničné trate

vlečky

vysokorýchlostné trate

vysokorýchlostné trate - podzemné trasy

železničné tunely

podzemné železničné stanice

Funkčné plochy

zastavané územie

plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy

plochy zariadení železničnej dopravy

plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy

rezerva zariadení dopravy

zariadenia diaľničnej siete

vodné plochy a toky

les, ostatné lesné pozemky

krajinná zeleň a mestská zeleň

rekreácia v prírodnom prostredí

ostatná ochranná a izolačná zeleň

poľnohospodárska zeleň a pôdy

plochy námestí a ostatné komunikačné plochy

Zariadenia dopravy

' meniarne

územný obvod prístavu

ochranné pásma letísk a heliportov
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Zmena č. Mestská časť Mapový list Zmeny a doplnky 

D – Z1 Staré Mesto 

Ružinov 

44-24-02 

44-24-03 

električkové trate 

Staré Mesto, Ružinov 

• električková trať Pribinova – Košická 
• meniareň Miletičova 

D – Z2 Čunovo 

Rusovce 

44-24-23 diaľnice a rýchlostné komunikácie - FT A1 

Čunovo, Rusovce 

• mimoúrovňová križovatka   na   diaľnici   D2   pri 
Čunove (zmena polohy) 

D – Z3 Čunovo 44-24-23 zberné komunikácie - FT B1 

Čunovo 

• prepojovací úsek diaľnice D2 na cestu l/2, 
vrátane mimoúrovňovej križovatky s cestou I/2 
(zmena polohy) 

 



'

D-Z1

Sekcia: 44-24-02

M
ierka 1 : 10000

3. Verejné dopravné vybavenieZaD 07



'
D-Z1

D-Z1

Sekcia: 44-24-03

M
ierka 1 : 10000
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Sekcia: 44-24-08

M
ierka 1 : 10000
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D-Z3D-Z2

D-Z2

D-Z3
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