
 Kapitola 9:  

 Priestorová lokalizácia navrhovaných adaptačných opatrení 

 

9.1. Priestorový návrh opatrení v rámci projektového územia  
je zobrazený v celku na podklade základnej mapy súčasného využívania územia so 

zobrazením dráh sústredených povrchových vodných odtokov (ďalej len „základná mapa“), 

a to ako „Priestorový návrh opatrení s vyznačením hraníc katastrov“. 

 

9.2. Priestorový návrh opatrení pre jednotlivé katastrálne územia  

je zobrazovaný samostatne ako: 

9.2.1. Priestorový návrh opatrení na katastrálnej mape 

9.2.2. Priestorový návrh opatrení na základnej mape 

9.2.3. Priestorový návrh opatrení spolu na základnej mape a katastrálnej mape 

            ( v elektronickej forme na priloženom CD) 

 

Pre identifikáciu grafických vymedzení plôch je predradená samostatná legenda pre základnú 

mapu a legenda pre grafické znaky jednotlivých typov opatrení podľa „Katalógu adaptačných 

opatrení“. Tieto grafické znaky reprezentujú buď samostatný typ opatrenia alebo skupinu 

konštrukčne, príp. účelovo podobných opatrení, ktoré budú konkrétne určené v podrobnejšej 

dokumentácii pre VO vrátane potrebného Výkazu výmer. 

 

Veľkosť aj hrúbka čiar  konkrétneho znaku nezodpovedá jeho reálnej veľkosti a podriaďuje sa 

čitateľnosti v mierke zobrazenia príslušného mapového podkladu  pre konkrétny kataster 

s prioritou vytvorenia možnosti jeho rýchlej identifikácie v súvislosti s danosťami prostredia. 

 

Návrh adaptačných opatrení okrem rozhodujúceho terénneho vyhodnotenia lokálneho 

poškodenia a súčasného stavu funkčného využitia plôch vychádzal hlavne z predbežných 

a následne aj z potrebných možností získania dlhodobejších súhlasov vlastníkov a užívateľov 

s realizáciou a údržbou jednotlivých opatrení. 

 

Konkrétne opatrenia v prevažnej miere síce využívajú návrhy vlastných opatrení podľa 

„Katalógu adaptačných opatrení“, ale pri detailnejších priebežných vyhodnoteniach 

aktuálneho stavu v teréne môže dôjsť k opodstatnenej a zdôvodniteľnej modifikácii jeho tvaru 

aj konštrukcie. Vstupom pre príp. úpravu môže byť aj efektívnejšia materiálová základňa 

dodávateľa pre jednotlivé konštrukcie alebo výhodnejšie dopravné podmienky. 

 

Symboly pre navrhované opatrenia sú na danom podklade základnej mapy zobrazené 

v kontrastnej červenej farbe a svoju tvarovú charakteristiku prenášajú aj do celkovej 

prehľadnej mapy s cieľom zabezpečenia rýchlej vizuálnej informácie o zásadných pozíciách 

a hustote štruktúry bez ohľadu na čitateľnosť jednotlivých znakov. 

 

Katastrálna mapa je v základnom farebnom rozlíšení čierna  (stav reg. E-KN ) a zelená (stav 

reg.C-KN). Fialové línie predstavujú koridory nadzemných vedení VN. Pre podzemné 

vedenia bude potrebné pred realizáciou opatrení na plochách zabezpečiť vyjadrenia ich 

potenciálnych správcov. 

 


