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Park ECAV kostol
(kaplnka v Bytči ako príklad)

Zberný dvor

Spojenie chodníkom cez Rieky

Rekreačná trasa naprieč Hradnou

Rybníky Hradná

Kompostovisko

centrálna zóna Hradná
(kulturák, spevnené plochy
stará zbrojnica,...)

Využitie vleku Hradná
leto zima

Otoč Hradná 
potencionálne veľká plocha. 
možnosť využiť po
komplexnej údržbe

Využitie pozemku pri cintoríne
parkovanie / technická plocha

Telocvičňa

Využitie kulturáku

Nevyhnutná 
rekonštrukcia 
vodojemu

Záchrana 
starej školy

Rekreačná 
zóna medzi 
skalami
(aktívny park)

Záchrana hradu

Rekonštrukcia 
náučného 
chodníka



Zastavanie plánovaných zón za obdobie platnosti UPN



Chyby v umiestňovaní stavieb 
podľa funkčného využitia
Chyby sú vyznačené len z hľadiska funkčného využitia územia. Niesu to chyby,
ktoré vyplívajú z konkrétnych regulatív jednotlivých lokalít. Takýchto chýb je 
podstatne viac.
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Momentálny stav
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Strategické smerovanie

Park ECAV kostol
(kaplnka v Bytči ako príklad)

Zberný dvor

Vysporiadanie ihriska Rieky

Vysporiadanie areálu TJ Partizán 
Rozvoj športového areálu

Rekreačná trasa naprieč Hradnou

Rybníky Hradná

transformácia 
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P

Záchrana hradu

Rekonštrukcia 
náučného 
chodníka

Spojenie chodníkom cez Rieky

Pri tvorbe nového UPN (prípadne zmien a doplnkov) je potrebné zamyslieť sa nad 
stratégiou rozvoja obce na niekoľko rokov dopredu. Terajší UPN je platný bez zmien 
a prerokovania približne 12 rokov.



Strategické smerovanie

??

Spojenie chodníkom cez Rieky

Rozvoj bývania na nivách
potencionálne spojenie obcí

Rozvojová os po Hradskej
smerom na Hradnú

P

Zamyslenie sa nad smerovaním rozširovania obce smerom cez nivy / rieky
priblíženie obcí môže byť prospešné pre väčšiu integritu komunity


