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B. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ
ČASTI
B.1. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Záväzná časť obsahuje:
B.1.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
B.1.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia
B.1.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti
B.1.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia
B.1.5 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia
B.1.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
B.1.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability
B.1.8 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
B.1.9 Vymedzenie zastavaného územia obce
B.1.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
B.1.11 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov,
na asanáciu a chránené časti krajiny
B.1.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa.
Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú
charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.
Záväzné časti riešenia sú zdokumentované vo výkrese č. 2 „Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia“.

B.1.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
Územný plán obce stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulačný
blok je priestorovo vymedzený v grafickej časti (výkres č. 2). Regulatívy priestorového usporiadania
majú charakter kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov.
Forma zástavby
–

voľná výstavba solitérov v regulačnom bloku č. 1.

Maximálna podlažnosť objektov
–

maximálne 4 nadzemné podlažia (podkrovie resp. ustúpené – polovičné podlažie sa nepočíta)
v regulačnom bloku č. 1.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi
Pri umiestňovaní stavieb je ďalej potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od
druhu a výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä Vyhláškou č. 532/2002
Z. z. o stavebno-technických požiadavkách na výstavbu.
Intenzita využitia plôch

ÚPn s.r.o.

© 06/2009

Príloha VZN

strana 2/10

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti (KZ), ktorý je pomerom
zastavanej plochy k ploche pozemku, resp. regulačného bloku. V prípade regulačného bloku č. 1 je
hodnota koeficientu zastavanosti 0,5.

B.1.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia
Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Regulačný blok je
priestorovo vymedzený v grafickej časti (plocha č. 1 vo výkrese č. 2). Určujúcou je hlavná funkcia,
ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom prípustného funkčného využitia a negatívne vymedzená
taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Podiel hlavnej funkcie v regulačnom bloku je
minimálne 60% z celkovej funkčnej plochy.
Pre navrhovanú plochu č. 1 (vymedzenú ako regulačný blok) stanovujeme podrobnejšiu reguláciu
prípustného a neprípustného využitia plôch:
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:
−

plochy podnikateľských aktivít v oblasti poľnohospodárskej výroby

Popis hlavného funkčného využitia:
Podnikateľské aktivity v oblasti poľnohospodárskej výroby zamerané na rastlinnú výrobu – pestovanie
byliniek, sadeníc ... a súvisiace činnosti:
−

sušiarne, baliarne, sklady, expedícia

−

výroba súvisiaca s prevádzkou – výroba paletiek, dielne na opravu strojov a zariadení a iné

−

občianska vybavenosť – administratíva a správa, chránené dielne, školiace strediská, obchody
(predaj stromčekov a sadeníc ...), služby (ubytovacie – prechodné ubytovanie, stravovacie –
reštaurácia, bufet).

Prípustné funkčné využitie:
−

šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy pre zamestnancov

−

verejná a vyhradená zeleň

−

príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:
−

bývanie v rodinných a bytových domoch, okrem prechodného ubytovania

−

výroba priemyselná s negatívnymi a rušivými vplyvmi, okrem prípustných súvisiacich prevádzok

−

všetky prevádzky s negatívnym dopadom na životné prostredie určené ako nevhodné v rámci
posudzovania činností v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B.1.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti
1.

lokalizovať zariadenia občianskej vybavenosti v rozsahu, aký pripúšťajú regulačné podmienky,
ktoré územný plán obce stanovuje (popis hlavného funkčného využitia)

2.

v prípade návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb

3.

pre každé zariadenie občianskej vybavenosti zdokladovať nároky na dopravnú obsluhu a statickú
dopravu, dopravné nároky a nároky na technickú obsluhu jednotlivých prevádzok riešiť na
vlastnom pozemku.
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B.1.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného
vybavenia
1.

cestu I/61 rešpektovať vo výhľadovej kategórii C 11,5/70 mimo zastavané územie a MZ 14/50
v zastavanom území

2.

zabezpečiť dopravné napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 01/2008“ na cestu I/61
podľa podrobnejších stupňov PD v súlade s platnými STN a podľa dohody s príslušným
správcom – v príslušných stupňoch PD je potrebné aby na základe posúdenia nárastu dopravy
po upresnení investičného zámeru bolo prehodnotené dopravné pripojenie riešeného územia na
cestu I/61 z hľadiska nárastu dopravy – v prípade potreby je nutné v súlade s platnými normami,
vyhláškami a zákonmi navrhnúť úpravy komunikácie – nové pripojenia na ceste I/61 sú prípustné
len za podmienky dodržania normou stanovených vzdialeností križovatiek

3.

pre rozvoj podnikateľských aktivít riešiť nové komunikačné prepojenia – miestne komunikácie –
v príslušných stupňoch PD po upresnení investičného zámeru je potrebné aby všetky pozemné
komunikácie boli posúdené vzhľadom k nárastu dopravy pri rozšírovaní zastavaného územia aj
v rámci širších vzťahov

4.

pri projektovaní miestnych komunikácií postupovať podľa STN 73 6110

5.

dopravné napojenia obslužných komunikácií riešiť samostatne v súlade s platnými STN

6.

návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110.

7.

pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP
a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma
udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73 0531 Ochrana
proti hluku v pozemných stavbách.

B.1.5 Zásady a regulatívy v umiestnenia verejného technického
vybavenia
Zásady a regulatívy všeobecné
1.

rešpektovať ochranné pásma zariadení a trás technickej infraštruktúry, uvedené v kapitole č.
B.1.10.

2.

pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných
noriem a predpisov

3.

už pri projektových prípravných prácach koordinovať trasy inžinierskych sietí

4.

zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v navrhovanej ploche č. 1 v predstihu alebo
súbežne s navrhovaným riešením

5.

podrobný návrh v rámci v navrhovanej plochy č. 1 (uličné rozvody) v riešenom území spracovať v
podrobnejších stupňoch dokumentácie.

Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva
1.

ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách – vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd

2.

rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami

3.

zabezpečiť zásobovanie vodou (pitnou, požiarnou) a odkanalizovanie navrhovanej zástavby
podľa podrobnejších stupňov PD

4.

odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

5.

stokové siete riešiť v súlade s STN 75 6101, STN EN 476:1999 Všeobecné požiadavky na
súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk (73 6735)
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6.

riešenie povrchových dažďových vôd do vsaku (predovšetkým zo spevnených plôch) zosúladiť
so zákonom č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon

7.

priestorovú úpravu vedení technického vybavenia (vodovod, kanalizácia) riešiť v súlade s STN 73
6005.

Zásady a regulatívy v oblasti energetiky
1.

rozšíriť plynovody do navrhovanej plochy č. 1, resp. uvažovať s výstavbou vlastnej regulačnej
stanice plynu

2.

posúdiť možnosti využitia netradičných zdrojov energie

3.

el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať
káblové uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002

4.

nové a rekonštruované transf. stanice uprednostňovať prefabrikované resp. murované

5.

včas nárokovať požiadavky na el. energiu – v spolupráci zo ZSE posúdiť voľné výkony v
existujúcich TS a sieťach a potom navrhnúť podľa potrieb nové zdroje

6.

v priebehu prípravných prác v urbanistických štúdiách až po dokumentáciu pre územné
rozhodnutie uvažovať s vhodným územím pre transformačnú stanicu tak, aby mohla byť
prevedená do vlastníctva ZSE spolu s TS

7.

pri situovaní TS s olejovými transformátormi pamätať na ochranu vôd pred ich možným
znečistením.

Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií
1.

rozšíriť telekomunikačné rozvody do navrhovanej plochy č. 1 podľa ďalších stupňov PD.

Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti
Zariadenia obrany štátu
Nie sú definované, nakoľko zariadenia obrany štátu sa v riešenom území nenachádzajú a ani nie sú
navrhované.

Zariadenia požiarnej ochrany
1.

zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov.

Zariadenia protipovodňovej ochrany
1.

bezpečne zachytávať a odvádzať dažďové vody.

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva
1.

pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších
stupňoch dokumentácie (Územný plán zóny, Projektová dokumentácia stavieb) postupovať
v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, najmä § 4
citovaného zákona, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Zariadenia odpadového hospodárstva
1.

vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie stavieb vyčleniť dostatočné plochy na
umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady a separovane zbierané zložky odpadov.
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B.1.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
1.

postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

2.

v jednotlivých etapách realizácie územného plánu obce dodržiavať stanovené podmienky
a požiadavky predpísané v rozhodnutiach a odborných stanoviskách Krajského pamiatkového
úradu a ustanovenia zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1976
Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov:
investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od krajského pamiatkového
úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku
každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby,
budovanie komunikácií, bytová výstavba atď. ) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými
prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ
neevidovaných pamiatok.

B.1.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na
udržanie ekologickej stability
1.

v otázkach ochrany prírody a krajiny uplatňovať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny

2.

rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z lokalizácie plochy č. 1 v navrhovanom Chránenom
vtáčom území CHVÚ 023 Úľanská mokraď

3.

rešpektovať navrhované prvky ÚSES v dotyku s riešeným územím: v súlade so zákonom
č. 330/1991 Zb. vypracovať ich presné vymedzenie – miestny biokoridor (v juhozápadnej časti
riešeného územia) a pásy stromovej a krovitej vegetácie (navrhované pozdĺž cesty I/61)

4.

v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie minimalizovať dopady negatívnych prvkov na
ekologickú stabilitu územia v súlade s vyjadreniami orgánu ochrany prírody.

B.1.8 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
1.

zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce zásobovanie pitnou vodou ako aj hygienicky
vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd – inžinierske siete budovať
v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením

2.

urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na max. ochranu prírody

3.

pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva

4.

obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou

5.

optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na
ekologických princípoch – kostra ES, koordinácia stavebných činností ...).

6.

pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí technickej infraštruktúry

7.

pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov v
oblasti životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä na úseku
ochrany prírody a tvorby krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany zdravia
ľudí (osobitne ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami s cieľom dosiahnuť akustickú pohodu
v obytnej zóne), regulácie v sieťových odvetviach, ochrany vôd, verejných vodovodov a verejných
kanalizácií, ochrany ovzdušia, ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, odpadového
hospodárstva.
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B.1.9 Vymedzenie zastavaného územia obce
Hranica zastavaného územia obce je vymedzená v zmysle odseku 5 písm. e) §11 Stavebného zákona
a ďalej podľa §139a ods. 8 Stavebného zákona. Hranica je vedená vonkajšou hranicou existujúcej
zástavby obce a vonkajšou hranicou rozvojových plôch, ktoré boli určené územným plánom obce
(pôvodnou dokumentáciou a jej zmenami a doplnkami – vrátane „Zmien a doplnkov č. 01/2008“).
V súvislosti s návrhom plochy č. 1 vymedzujú „Zmeny a doplnky č. 01/2008“ zastavané územie tak, že
obsahuje:
−

územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade

−

územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa pôvodnej dokumentácie

−

územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie plochou č. 1 podľa dokumentácie „Zmien a doplnkov č.
01/2008“.

Vysvetlivky k pojmu „zastavané územie obce“ – podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov:
Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v
katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je
súbor
a)

stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na
účel, pre ktorý boli stavby uskutočnené,

b)

poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene
a),

c)

pozemkov ostatných plôch,

d)

pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom
obce alebo schváleným územným plánom zóny,

e)

pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu
zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných
potrieb obyvateľstva (rekreácie).

B.1.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa
osobitných predpisov
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 01/2008“ je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma:
−

ochranné pásmo cesty I. triedy stanovené mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé
zastavanie 50 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,

−

ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
o

od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7
m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre
zavesené káblové vedenie 1 m

o

od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m

o

od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m

o

v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
-
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-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

-

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemäžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia

-

vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť
prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch
stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa
vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického
vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)

ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.
z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:
o

1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky

o

v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
zakázané:
-

zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažné mechanizmy

-

vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť
a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu

ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z.,
§ 36:
o

s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

o

s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

o

s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu
technologických zariadení

o

v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej
stanice

ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia:
o

4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm

o

8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm

o

12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm

o

50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm

o

1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta s prevádzkovaným
tlakom nižším ako 0,4 MPa
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8 m pre technologické objekty

bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia:
o

10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území

o

20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm

o

50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm

o

50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm

o

100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm

o

150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm

o

300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm

o

50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch

o

určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri plynovodoch
s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe

−

ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia
(navrhované potrubia)

−

ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete
v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení
technického vybavenia.

V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších
predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby:
−

vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písm. a),

−

stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písm b),

−

zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písm c)

−

zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§30ods.1 pís.d).

V riešenom území je potrebné vymedziť navrhované chránené vtáčie územie CHVÚ 023 Úľanská
mokraď.

B.1.11 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na
vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené
časti krajiny
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom
záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len
"vyvlastniť").
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Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom
konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm.a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej
územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré
vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 01/2008“ navrhujeme vymedzenie plôch pre tieto
verejnoprospešné stavby:
−

obslužné komunikácie C3

−

všetky siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné
rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) –
neoznačené v grafickej časti

−

všetky siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
odvádzanie a čistenie odpadových vôd (kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná
sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie)
– neoznačené v grafickej časti.

−

všetky siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú
zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity energiami (rozvody el. energie, rozvody
plynu a príslušné zariadenia plynovodnej a elektrickej siete podľa príslušnej technickej
dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti.

Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov
„Zmeny a doplnky č. 01/2008“ nevymedzujú žiadne plochy na delenie a sceľovanie pozemkov.

Vymedzenie plôch na asanácie
„Zmeny a doplnky č. 01/2008“ nevymedzujú žiadne plochy pre asanácie.

Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny
V riešenom území je potrebné vymedziť tieto plochy na chránené časti krajiny:
−

navrhované Chránené vtáčie územie CHVÚ 023 Úľanská mokraď (celé riešené územie).

B.1.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v
dokumentácii nižšieho stupňa.
Pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 01/2008“ nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán
zóny.
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B.2. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 01/2008“ sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej
a textovej časti nasledovne:
−

grafická časť - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia –
zmeny a doplnky výkresu č. 2 ÚPN obce Kaplna „Komplexný urbanistický návrh“, M 1:2800
(tlačené M 1:5000)

−

textová časť - kapitola č. B.1.: Záväzná časť.

Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb:
„Zmeny a doplnky č. 01/2008“ navrhujú doplnenie zoznamu verejno-prospešných zariadení a
líniových stavieb podľa kapitoly č. B.1.11..
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