
MIKROREGIÓN TRNAVA

7.

ÚDAJE Z KATASTRA:

TYP PLOCHY:

GPS SÚRADNICE POLOHY:

Celková plocha nehnuteľnosti:

Z toho nezastavaná plocha:

Popis budovy:

Umiestnenie v obci: extravilán

Počet vlastníkov: 1

Vlastník:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa/Sídlo:

Telefón:

E-mail:

Adresa www:

Meno/Názov:

+421 33 3236 245, +421 905 822 544

iná budova

48.366464°N,17.548323°E

TRNAVA

184269 m2

184133 m2

Mesto Trnava

Ing. arch. Milan Horák - vedúci odboru MsÚ

milan.horak@trnava.sk

http://www.trnava.sk

Trhová 3, 917 71 Trnava, Slovenská republika

Mestský úrad Trnava

www.circuse.eu

- Nedostatočne využívané územie

ÚDAJE Z KATASTRA:

TYP PLOCHY:

GPS SÚRADNICE POLOHY:

Celková plocha nehnuteľnosti:

Z toho nezastavaná plocha:

Umiestnenie v obci:

Počet vlastníkov: 1

Vlastník:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa/Sídlo:

Telefón:

E-mail:

Adresa www:

Meno/Názov:

62730 m2

48.398829°N,17.571554°E

TRNAVA

Mesto Trnava

Ing. arch. Milan Horák - vedúci odboru MsÚ

+421 33 3236 245, +421 905 822 544

milan.horak@trnava.sk

http://www.trnava.sk

61992 m2

Popis budov: budovy pre šport a rekreáciu

Mestský úrad Trnava

Trhová 3, 917 71 Trnava, Slovenská republika

www.circuse.eu

- Nedostatočne využívané územie

intravilán

6.

POPIS:POPIS:

ŠTRKY - LUŽNÝ LESÍK

a pri štátnej ceste č. I/51.

mesta, pri vodnom toku Trnávka

Budovy a pozemky v severnej časti

VÝZNAM:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

VÝZNAM:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

HODNOTY

II. PRÍRODNÉ

KAMENNÝ MLYN

a pri Trnavských rybníkoch.

mesta, pri vodnom toku Parná

Pozemky v západnej časti

SÚČASNÉ VYUŽITIE: SÚČASNÉ VYUŽITIE:

bariérou pre migráciu živočíchov, absencia údržby, divoká skládka.

susedstvom priemyselnej zóny, obmedzujúcou infraštruktúrou, doprav.

zastaranosť infraštruktúry, územie poškodené 50% ruderalizáciou,

Prírodné zázemie športovej strelnice, nízky rekreačný potenciál,

    a dobudovanie  športovo-rekreačnej vybavenosti

●  potenciálne prírodné územie pre rozšírenie prímestskej rekreácie

    národne významných 

    z ktorých 10 druhov je európsky významných a 66 druhov

●  cenná lokalita výskytu 88 druhov suchozemských stavovcov, 

    využívanej krajine

●  miestne biocentrum - ekostabilizujúci prvok v poľnohospodársky

    na prebudovanie na Národné strelecké centrum

nive Trnávky v susedstve športovej strelnice, ktorá je plánovaná    na

●  zvyšok pôvodného mäkkého lužného lesíka na výmere 4 ha

●  zázemie pre enviro výchovu

●  rozvoj chovu rýb, športového a rekreačného rybárstva

●  modernizácia pôvodnej oddychovo-relaxačnej infraštruktúry

●  únosný rozvoj a rozšírenie rekreačných aktivít

●  revitalizácia pôvodných lesoparkových a parkových porastov

●  rozšírenie lesoparkov a parkov na nových plochách

    Národné strelecké centrum

●  dobudovanie prírodného zázemia pre plánované

    pre obyvateľov mesta 

●  vybudovanie oddychovo-rekreačnej infraštruktúry 

●  únosný rozvoj a rozšírenie rekreačných aktivít

●  revitalizácia lužného lesíka 

    obyvateľov mesta

●  jediné existujúce prírodné zázemie pre prímestskú rekreáciu

●  hospodársky význam na chov rýb

    a chránené druhy vodného vtáctva, celkovo 190 druhov vtákov

●  genofondová lokalita vtákov - významné hniezdisko pre vzácne

    živočíšnych druhov

    porasty v sukcesnom vývoji, topoľová monokultúra, pestrosť

    trste a vysokých ostríc, mokrade, lužný lesík, mladé drevinné

●  územie vzácne pestrosťou biotopov - rybníky s porastmi pálky,

    intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine

●  regionálne biocentrum - ekostabilizujúci prvok v odlesnenej,

    a náučné ciele

    vodného vtáctva a vodných biocenóz, pre vedecko-výskumné

    Trnavské rybníky vyhlásený za chránený od r. 1974 na ochranu

●  jediné chránené územie v katastri Trnavy - Chránený areál

poľnohospodársky využívaná orná pôda.

nedostatočne využívaný amfiteáter, budova so sociálnym zariadením,

rybníky, príležitostne využívaný lužný lesík, detské ihrisko,

Na pozemkoch sú využívané aj nevyužívané rybníky, staré zanesené

http://goo.gl/maps/k293a
http://www.central2013.eu
http://www.trnava.sk
http://www.trnava.sk
http://www.circuse.eu
http://goo.gl/maps/PpW6F
http://www.trnava.sk
http://www.central2013.eu
http://www.trnava.sk
http://www.circuse.eu

