MAPA POVODŇOVÉHO RIZIKA
Čiastkové povodie BODROG
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Slovenské Nové Mesto
tok Roňava rkm 1.00 - 2.70
List 38-33-15

R oň ava

Slovenské Nové Mesto
0 obyv.

Úplná legenda

Záplavové čiary
v geografickej
oblasti

mimo geografickej
oblasti

Záplavová čiara Q5
Záplavová čiara Q10
Záplavová čiara Q50
Záplavová čiara Q100
Záplavová čiara Q1000
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Priebeh záplavových čiar je mimo geografické oblasti zobrazený orientačne.

Počet povodňou potenciálne ohrozených
obyvateľov pre Q100
Trenčín
1793 obyv.

Názov obce s počtom povodňou
potenciálne ohrozených obyvateľov

Vodohospodárske prvky
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Slanec

  
  

Lokality určené na odber pitnej vody a na rekreáciu
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Staničenie vodného toku
Priečna stavba na toku
Vodný tok; názov vodného toku
Os vodného toku
Ochranná líniová stavba
Brehová čiara
Pôdorys koryta
Vodná plocha; plocha vodného toku
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VN Bukovec

Lokalita vhodná na kúpanie
Vodárensky využívaný objekt podzemných vôd
(vrt, studňa)
Voda vhodná na kúpanie
Ochranné pásmo vodárenského zdroja
Chránená vodohospodárska oblasť
Povodie vodárenského toku
Vodárenská nádrž; názov vodárenskej nádrže

Zdroje znečistenia
Environmentálna záťaž
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R1200PVA /
Slovnaft a.s.

K
"

37009402 /
ARGUSS s.r.o.

Významný zdroj znečistenia;
popis VZZ (Kód NEC / Názov prevádzky)
Integrovaná kontrola a prevencia znečistenia;
popis IPKZ (Kód PCP NRZ / Prevádzkovateľ)
SEVESO areál

Chránené územia a NATURA2000
TANAP
OP TANAP
Bor
Šúr
SKCHVU034
SKUEV0001
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Veľkoplošné chránené územie; názov VCHÚ
Ochranné pásmo VCHÚ; názov OP VCHÚ
Maloplošné chránené územie; názov MCHÚ
Ochranné pásmo MCHÚ; názov OP MCHÚ
Chránené vtáčie územie; kód CHVÚ
Územie európskeho významu; kód ÚEV

Druhy hospodárskych činností

Plocha na bývanie
Plocha občianskej vybavenosti
Výrobné územie
Rekreačné územie
Dopravné a technické vybavenie
Ostatná plocha

Dopravné a technické prvky
Transformátor

Produktovod
Železnica
Diaľnica
Rýchlostná cesta
Cesta 1. triedy
Cesta 2. triedy
Cesta 3. triedy
Most nad vodným tokom
Most mimo vodného toku
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Územnosprávne členenie
Hranica štátu

Hranica okresu
©SVP, š. p., ©MŽP SR, ©GKÚ Bratislava, ©SHMÚ, ©VÚVH, ©ŠOP SR, ©ŠÚ SR, ©SAŽP, Ortofotomapa ©EUROSENSE, s. r. o., ©GEODIS SLOVAKIA, s. r. o., ZBGIS®ÚGKK SR
Účel vypracovania a použitia máp: Nástroj pre integrovaný manažment povodňových rizík a územného plánovania zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie,
kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť redukciou rozsahu zaplavenia, redukciou zraniteľnosti a zmierňovaním negatívnych dôsledkov povodní. Nástroj pre integrovaný manažment povodňových rizík zameraný
na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť zobrazujúci potenciálne nepriaznivé následky povodní s malou, strednou a veľkou
pravdepodobnosťou výskytu použiteľný pri posudzovaní finančnej efektívnosti opatrení plánov manažmentu povodňových rizík metódou nákladov a výnosov (cost – benefit).
Metóda spracovania: Simulácia ustáleného nerovnomerného prúdenia vody matematickým hydrodynamickým modelom MIKE Flood.
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Hranica kraja

Hranica obce

KLAD MAPOVÝCH LISTOV GEOGRAFICKEJ OBLASTI
Malá
Tŕňa

38-33-15
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Černochov

Slovenské
Nové Mesto

38-34-11

Borša

Bara

Okres
Trebišov

Viničky

38-34-16

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

Organizácia zodpovedná za vypracovanie mapy (názov Objednávateľa a nadobúdateľa distribučných práv): SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dátum vypracovania / publikovania: august 2015 / september 2015

Klin nad
Bodrogom

Streda nad
Bodrogom

