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Rudolf Mihály DLA  É1 05-0107

Jelmagyarázat

 Dátum:

Kovács Péter  építész

Lipták Zoltán  építész

Simon László dsz: 003184-60/2000

HADAS  ÉPÍTÉSZ
Mérnöki és Művészeti Kft.
3530 Miskolc, Rákóczi u. 15.

Telefon:  46/356-763
e-mail: muterem@hadas.hu

Tervező:

Megbízó / Építtető:

Építészet:

Szamosi Endre É1-05-0320

Távhő, gáz közművek:

Tájépítészet, ökológia:

Közlekedéstervezés:

Munka megnevezése:

Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32.

Energia-közmű (el.e.):

Kovács Ágnes É1-05-0394

Régészet, műemléki hatástan.

Szélné Mercz Eszter  építész
Molnár Katalin  építész

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
 MÓDOSÍTÁSA

SÁROSPATAK TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

Szőke László TT-1-05-0118

Szász Csaba É-05-0468

Gonda Tamás építész
Bögös András  építész

Rudolf Mihály DLA  TT-1-05-0107

Kovács Péter  TT munkatárs

dr Dankó Katalin  régész, muzeológus

Rékó Tamás  KÉ-T 05-0598

Major Helga tájépítész K/2 05-0474

Hudák Katalin kertészmérnök

Mélyépítés (víz, szv, csp.): Fodor Zsolt 05-0389 VZ-T
Kozaróczy Kornél TE-T 05-0596

Távközlés: Györgyei Géza  HI- 05-0596
Tóth Péter  G-2-05-0704

Major Helga tájépítész K/2 05-0474

Építészet, műemléki hatástan.

Szélné Mercz Eszter  építész
Rudolf Mihály DLA  É1 05-0107

Szűcs Gábor TK/1 01-5078

Településtervezés:

Horváth Soma biológus, term.véd. mérn.

20,0

K-Sp

K-T

K-St

Különleges területek:

telekhatár

épület

helyrajzi szám

házszám

Alaptérképi elemek:
Szabályozási elemek:

utcanév

belterület határa (meglévő)

sportolási célú terület

temetőtemető

strand

K-Sz St szabadstrand

K-Sz szennyvíztisztító telep

K-Mü mezőgazdasági üzemi terület

Zkk közterület közkert, közpark

E erdőterület

Má mezőgazdasági - általános terület

K-Ta különleges beép.re szánt ter. - tanya

beépítsre szánt/beépítésre nem
szánt terület határa (új)
belterület új határa

Mk mezőgazdasági - kertes terület

Közművezetékek:

gátőrtelep

idegenforgalmi hasznosítású terület

nyersanyag kitermelés(bánya) céljára szolg. ter.

zártkert határa

sporthajó kikötő
(kajak, kenu)
hajóállomás

repülőtér

VÁ vasútállomás

AP autóbusz pályaudvarvár

pinceterület

oktatási központ

hétvégiházas terület (horgásztelkek)

Különlegesbeépítésre nem szánt
közlekedési terület - sportrepülőtér

Zkp

ökológiai folyosó

ökológiai hálózat:

ökológiai puffer terület

ökológiai mag terület

garázs, garázssor

termál kút

vízbázis hidrogeológiai "A"
védőövezet határa

vízbázis hidrogeológiai "B"
védőövezet határa

Közúti közlekedési - autóbusz pályaudvar

42

4034/6

Nyíri utca

JELMAGYARÁZAT:

I. rendű közlekedési közterület

II. rendű közlekedési közterület

csökkentett forgalmú/ sétáló utca díszburkolattal

műemlék telke

vasúti ter., vasutat keresztező  közl. terület

szabályozási vonal (tervezett közterületi határ)

építési vonal

építési hely

Natura 2000 terület határa és területe

kiemelt régészeti terület határa és területe

világörökség (Rákóczi pince)

történelmi emlékhely határa

műemléki környezet határa

történeti kert határa

helyi jelentőségű védett érték

felszíni víz védvonala (töltés gát) és védőtávolsága

nyilvántartott régészeti terület

építési övezet, övezet határa

bányatelek

gyalogút

telek be nem építhető része

árvízvédelmi építési tilalom területe - nagyvízi meder -

HV
HV

helyi védelemre javasolt érték

Lke Z 30
4,5 K övezet

beépítési mód max beép. %

építménymag. min. telekterület
(m2)

vízgazdálkodási etrület V1 folyóvíz
           V2 állóvíz
           V3 műtárgy

jelentősebb zöldfelület

parkosított vízgazdálkodási terület

megszüntető jel

ásv. nyersa. tekintetében megkutatott ter. határa

P 55 felszíni parkoló, férőhelyszáma

szabályozási szélesség

vasúti terület

erdő

kötelező fásítás

műemléki jelentőségű terület határa

nagynyomású földgáz szállítóvezeték

földgáz gerincelosztó vezeték

elektromos távvezeték

föld feletti villamosenergia hálózat

föld alatti villamosenergia hálózat

K-Gt

helyi védelemre javasolt terület határa

K-Id

KbB

helyi jelentőségű természetvédelmi terület

helyi védelemre javasolt természetvédelmi terület

helyi jelentőségű természetvédelmi terület

M

K-V

egyedi tájérték

K-Pi

K-Okt

K-Üh

Kb-Rept

elővásárlási joggal érintett terület határa

nagyvizi meder és védőtávolság

K-G

ártéri öblözetek
     -Ronyvazugi
     -Bodrogközi
     -Bodroghalászi

Köu
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Szelvényosztás:

Bel- és külterületi szabályozási tervlapokhoz

belterület

külterület
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