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(4.6.) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
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DOPOLNJEN OSNUTEK

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI
NAČRT ZA OBMOČJE podEUP BA 04/2

območje OPPN podEUP BA 04/2

načrtovane stavbe

obstoječi pomožni objekt

rušitev objekta

obstoječi bazen

dvorišče (dostopne poti in parkirne površine

obstoječe parcelne meje

meteorna kanalizacija
obstoječa
predvidena
ukinitev

fekalna kanalizacija
obstoječa
predvidena

zadrževalnik meteornih voda

kamnita zložba v betonu (dolžina 4m)

vodno zemljišče

meja priobalnega zemljišča

III. stopnja varstva pred hrupom

IV. stopnja varstva pred hrupom

ohranjanje obstoječe vegetacije

►

Merilo 1:1000 0 5 10 20 30m

Meteorne vode s streh in utrjenih površin se
bodo odvajale v vodotok Belca,v primeru
propustnih tal pa bo potrebno meteorne
vode ponikati.

Do izgradnje kanalizacijskega omrežja morajo lastniki
stanovanjskih stavb zagotoviti čiščenje komunalne odpadne
vode z malimi čistilnimi napravami.

Zasnova stavb mora upoštevati veljavne standarde za
toplotno zaščito (priporoča se gradnja nizkoenergijskih lesenih
stavb).
Za ogrevanje stavb in pripravo tople sanitarne vode se bodo
uporabljali ekološko čisti energenti.

Pri gradnjah je potrebno posebno pozornost posvetiti
zgornjemu rodovitnemu delu tal.
Pri urejanju okolice mora izvajalec del zavarovati obstoječo
vegetacijo pred poškodbami.

IV.stopnja
varstva pred
hrupom

IV.stopnja
varstva pred
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