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Požiadavky na ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, tvorbu krajiny, na
ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a všetkých ďalších
chránených území a ich ochranných pásiem, vrátane požiadaviek
na zabezpečenie ekologickej stability územia
ochrana prírody
ochrana pamiatok
ekologická stabilita územia
Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a
technického vybavenia územia
cesty
železnice
ostatné ochranné pásma
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školstvo
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služby
správa
kultúra
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Požiadavky z hľadiska životného prostredia prípadne určenie požiadaviek na
hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie
negatívne javy
pôvod negatívnych javov
opatrenia proti erózii pôdy
opatrenia proti šíreniu buriny
opatrenia proti znečisteniu vody
odpadové hospodárstvo
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v podrobnosti územného plánu zóny
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Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania
a funkčného využitia územia
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