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Poznámka  : 

 

V tomto zozname príloh sú hnedým textom zvýraznené zmenené časti / výrezy A3 /  územného plánu 2008 
ako zmena č.1, vypracovaná a schválené v roku 2013 . 

Čiernym textom je v tomto zozname  zachovaná  výkresová časť územného plánu platná aj po zmenách 

č.1/2013, pri zohľadení  zmien č.1 / 2013  v ich obsahu.  


