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ČERVENÁ STUDŇA - centrum  prímestských oddychových aktivít

Vo výkresoch

ÚZEMNÝ PLÁN - ochrana prírody
a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES

Riešené územie v územnom pláne - ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES ( platná verzia k 15.1.2015 )
Mesto Banská Štiavnica má platný Územný plán sídla -ÚPN (2006) a jeho záväzné časti sú prijaté vo VZN 02/2006. Obsah záväzných časti ÚPN
je v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55

2001 o Územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii kde, okrem iného, sú podľa § 16 ods.6
písm. e,f  záväznou časťou ÚPN  zásady a regulatívy ochrany kult.-hist. hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov,ochrany prírody a tvorby
krajiny,vytvárania audržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene a jeho blízkom okolí a starostlivosti o životné prostredie.
Riešené územie má prírodný charakter nachádza  sa tu  MBC-12 Červená studňa, MBk-IV, v blízkom okolí viacero MBC 10,13 a RBk.
MBC 12 Červená studňa je v UPN navrhnutý na zvýšenie územnej ochrany ako chránený areál. V riešenom území je významná časť MBC12
vymedzená ako problematická ( svahové deformácie) a  časť územia je poddolovaná.VB území ajeho blízkosti sa nachádzajú vodné zdroje, ktoré sú
Národné kultúrne pamiatky (VN Červená studńa a VN Veľká Vodárenská. Bližšie k záväzným regulatívom riešeného územia v textovej časti štúdie.
Vysvetlivky:
ÚSES - Územný systém ekologickej stability.
Je to štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine.
Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických úrovniach: nadregionálnej, regionálnej a miestnej úrovni.
NDV - nelesná drevinová vegetácia
MBC - Miestne biocentrum  MBk, RBk - Miestny, regionálny biokoridor
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