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I. Zoznam verejnoprospešných stavieb

I.1 Miestne obslužné komunikácie vrátane priľahlých rigolov, zelených pásov,
chodníkov a parkovacích plôch pri cintoríne, navrhovaných lokalitách bytovej
výstavby na východnom a južnom okraji obce a lokalitách cestovného ruchu pri
starej horárni Letanovského mlyna.

I.2 Koridor pre rekonštrukciu žel. trate Žil ina - Košice na rýchlosť 120 - 160 km/h v
južnej časti obce, zariadenia technickej infraštruktúry pre navrhované rozvody vody,
kanalizácie, el. energie, telekomunikačné rozvody a rozvody zemného plynu v
rozvojových lokalitách.

I.3 Vedenie 2 x 400 kV Čierny Váh - Sp. Nová Ves - Lemešany vedené severným
okrajom kat. územia obce.

I.4 Úpravy vodného toku Brusník v zastavanom a navrhovanom území na zastavanosť
a odvodňovacie rigoly.

I.5 Navrhované plochy športu v lokalite pri hospodárskom dvore poľnohospodárskeho
družstva.

I.6 Navrhované plochy občianskeho vybavenia
• Dom sociálnej starostlivosti,
• Objekt obecného úradu a kultúrneho domu
• Rozšírenie cintorína.
• Dopravné stavby  a vybavenosť v lokalite Letanovský mlyn.
• Navrhované sanačné práce na kartuziánskom kláštore v lokalite Kláštorisko.
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 I.2

I. Zoznam verejnoprospešných stavieb

I.1 Miestne obslužné komunikácie vrátane priľahlých rigolov,

zelených pásov, chodníkov a parkovacích plôch pri cintoríne,

navrhovaných lokalitách bytovej výstavby na východnom a

južnom okraji obce a lokalitách cestovného ruchu pri starej

horárni Letanovského mlyna.

I.2 Koridor pre rekonštrukciu žel. trate Žilina - Košice na

rýchlosť 120 - 160 km/h v južnej časti obce, zariadenia

technickej infraštruktúry pre navrhované rozvody vody,

kanalizácie, el. energie, telekomunikačné rozvody a rozvody

zemného plynu v rozvojových lokalitách.

I.3 Vedenie 2 x 400 kV Čierny Váh - Sp. Nová Ves - Lemešany

vedené severným okrajom kat. územia obce.

I.4 Úpravy vodného toku Brusník v zastavanom a navrhovanom

území na zastavanosť a odvodňovacie rigoly.

I.5 Navrhované plochy športu v lokalite pri hospodárskom dvore

poľnohospodárskeho družstva.

I.6 Navrhované plochy občianskeho vybavenia

- Dom sociálnej starostlivosti,

- Objekt obecného úradu a kultúrneho domu

- Rozšírenie cintorína.

- Dopravné stavby  a vybavenosť v lokalite Letanovský mlyn.

- Navrhované sanačné práce na kartuziánskom kláštore v

lokalite Kláštorisko.

- navrhované cyklotrasy

- protipovodňové opatrenia na vodných tokoch Q100

 I.1

 I.1

 I.1

 I.1

 I.2

 I.3

 I.4

 I.4

 I.5

 I.5

 I.6A

 I.6A

 I.3

 I.6B

 I.6B

 I.6C

 I.6C

 I.6D

 I.6D

 I.6E

 I.6E

 I.6E

 I.6E

 I.6E

 II.6

 II.6

LETANOVCE  ÚPN - obce Zmeny a doplnky 1/2015


