Urbanistická štúdia bytovej výstavby - Šumperky I

2011

„Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky - I .“
- Urbanistická štúdia
Čistopis schválený uznesením č. 83 zo dňa 8.9.2011

Obstarávateľ:
Zadanie spracoval:

Ľuboš Miklošík, Vinohradská ul., Hlohovec
Ing. Gabriela Danišovičová

Údaje o odborne spôsobilej osobe podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb. v znení noviel,
prostredníctvom ktorej bude zabezpečované obstarávanie urbanistickej štúdie
„Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky 1“:
Ing. Miroslav Polonec, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava registračné číslo: 118
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Základné údaje:

Objednávateľ:

Ľuboš Miklošík, Vinohradská ul., Hlohovec
In-Ceram, s.r.o., Nitrianskaul., Hlohovec

Spracovateľ:

3MP ateliér, s.r.o.
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Reg.č. 0710 AA

Odborne spôsobilá osoba:

Ing. Miroslav Polonec,
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
registračné číslo: 118
(podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb. v znení noviel,
prostredníctvom ktorej bude zabezpečované
obstarávanie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia
bytovej výstavby Šumperky 1“:

Zadanie:

Zadanie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia
bytovej výstavby Šumperky - I “ bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta
Hlohovec č. 26 zo dňa 23.4.2009
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Hlavné ciele a úlohy

Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I “ je získať v súlade s kapitolou N.5. „Vymedzenie častí mesta Hlohovec, pre ktoré je
potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny“ územného plánu mesta Hlohovec „ÚPN
SÚ Hlohovec“ územnoplánovací podklad.
Potreba obstarania urbanistickej štúdie ako alternatívneho riešenia územného plánu
zóny v nadväznosti na vymedzenie zóny 04- Výrobno-obslužná zóna Zajačky
a Šumperky I vyplynula z rokovaní o zámeroch potenciálnych stavebníkov v lokalite, aby
bol zabezpečený podklad pre určovanie zásad a podmienok výstavby v danej lokalite v
súlade s územným plánom mesta Hlohovec z hľadiska rozvoja tejto zóny a bola
zabezpečená územná rezerva pre umiestnenie trasy preložky cesty II/507 pre jej
realizáciu v neskoršom časovom horizonte.
Urbanistická štúdia sa bude obstarávať z podnetu záujemcov o výstavbu v danej lokalite
( výstavba malobchodnej predajne InCeram a riešenie prvej etapy výstavby rodinných
domov v lokalite Šumperky I), pričom pri jej obstarávaní sa bude postupovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov a územného plánu mesta
Hlohovec.
„Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky - I“ bude použitá





na overenie a spodrobnenie územného plánu mesta Hlohovec z hľadiska
umiestnenia trasy preložky cesty II/507 a riešenie regulatívov výstavby s
ohľadom na jej umiestnenie a predpokladaný termín realizácie až v etapizácii
2016-2025,
overenie možností výstavby na p.č. 6290/10 o výmere 760 m2,
na riešenie novej bytovej výstavby Šumperky I na novej rozvojovej ploche v
súlade s územným plánom mesta Hlohovec.

Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I“ bude po prerokovaní podľa
príslušných ustanovení zákona č.50/1976 a vyhl. č.55/2001 Z.z. a schválení Mestským
zastupiteľstvom mesta Hlohovec v zmysle § 4 zákona č.369/1990 Zb. v znení noviel
použitá
 ako koncepcia rozvoja výstavby v riešenom území,
 v prípade, že sa na základe jej spracovania a prerokovania preukáže potreba
spracovania zmeny územného plánu mesta Hlohovec bude zároveň použitá ako
podklad pre zmenu ÚPN SÚ Hlohovec,
 bude môcť byť použitá ako územnoplánovací podklad pre vydanie územného
rozhodnutia v súlade s § 37 zákona č.50/1976 v znení noviel (stavebný zákon),
 zároveň bude základným podkladom pre obstarávanie ďalších
územnoplánovacích podkladov zóny 04 Výrobno-obslužná zóna Zajačky, pre
koordináciu jednotlivých podkladov vo vzťahu k umiestneniu trasy preložky cesty
II/507 vo vymedzenom území,
 v prípade rozhodnutia o obstarávaní územného plánu zóny môže byť na návrh
orgánu územného plánovania (mesta Hlohovec) upustené od spracovávania
konceptu, resp. môže byť prerokovaná urbanistická štúdia podkladom pre
spracovanie konceptu riešenia.
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Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie je ustanoviť na vymedzenom území:











C

zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného
využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia
územia,
zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych
priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,
pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a
podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia,
nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa
územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky,
chránené časti krajiny,
zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné
dopravné a technické vybavenie územia,
zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových
rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného
systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch,
vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb,
pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie.

Vyhodnotenie územnoplánovacej dokumentácie

Základnou platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre vymedzené územie je Územný
plán mesta Hlohovec v znení posledných Zmien a doplnkov 2010 , ktoré boli schválené
Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 28.4.2011 (záväzná časť dodatkom č.1 k
VZN č.113/2010) a úpravy Územného plánu mesta Hlohovec - Ú 2011/01, ktorú schválilo
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec dňa 28.4.2011.

Výrez z výkresu č.2 Komplexný urbanistický návrh „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2010“, (AUREX spol. s.r.o.)
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Pri spracovaní urbanistickej štúdie boli údaje z územného plánu mesta Hlohovec vo
vymedzenom území spodrobnené na mierku požadovanú v zadaní.
Zóna 04 Výrobno-obslužná zóna Zajačky v sebe zahŕňa územie lokality Zajačky na
pravej strane (smerom do centra), kde sa už realizovala výstavba (InCeram, YURA,
JUTEX, ..., REART), súčasný areál Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec, pričom
toto územie má tvoriť polyfunkčnú zónu (výrobno-obslužné funkcie v súlade s
príslušným regulatívom funkčného využitia PZ 02) a na ľavej strane je územie novej
výstavby „Šumperky I (70 IBV)“, so zaradením do orientačnej etapizácie 2016-2025.
Územie garáží je akceptované, s navrhnutou intenzifikáciou ako plochy a zariadenia
cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská.
Pre ďalší územný rozvoj je ťažiskové umiestnenie (smerové aj výškové riešenie)
preloženia trasy cesty II/507 (ako MZ 8,5/50) pri jej vjazde z juhu do mesta na jeho
východný okraj (s využitím súčasnej malej okružnej križovatky pri Kauflande a úseku
Nitrianskej cesty), kde sa mimoúrovňovo pripojí na navrhovaný obchvat cesty II/513
(cesty I. triedy), pričom územný plán predpokladá s jej realizáciou až v etape 2016-2025.

Výrez z výkresu č.7 Regulatívy územného rozvoja „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2010“, (AUREX spol. s.r.o.)

ÚPN SÚ Hlohovec vo výkrese č. 7 Regulatívy územného rozvoja vymedzuje na
vymedzenom území riešiť (juhozápadne od prístupovej komunikácie ku Kauflandu až po
po mestský blok s regulatívom UZ 01 C) mestský blok s regulatívom funkčného využitia
UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY, regulatívom hmotovo-priestorového
riešenia 2 NP+S

REGULATÍV:

REGULATÍV UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY:
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: Územie mestského bloku slúži výlučne na bývanie v
nízkopodlažnej zástavbe rodinnými domami.
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FUNKČNÉ VYUŽITIE:
 PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie:
1. bývanie v obytných budovách (rodinných domoch),
2. zeleň súkromných záhrad.
 Vhodné (konvenujúce) funkcie:
1. bývanie v nízkopodlažných bytových domoch do 8 b.j. (max. 2NP + podkrovie),
2. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov
územia,
3. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia,
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,
5. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD,
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň,
7. nevyhnutné odstavné plochy pre automobily.
 Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie:
1. ostatné zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre
obyvateľov územia,
2. malé ubytovacie zariadenia penziónového typu,
3. menšie zariadenia administratívy,
4. menšie kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke a športové zariadenia,
materské školy a im zodpovedajúce výchovné zariadenia, ako aj zariadenia
nevyhnutné pre obsluhu tohto územia,
5. nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov rodinných domov a doplnková
funkcia bývania.
NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
1.
výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia
dopravy a technického vybavenia, ako hlavné stavby,
2.
všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom,
hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú
využitie územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania a
občianskeho vybavenia.


 DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
1. odstavné miesta obyvateľov IBV musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov s
preferenciou garáží ako stavebných súčastí rodinných domov,
2. parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené
na pozemkoch ich prevádzkovateľov,
3. bývanie v nízkopodlažných bytových domoch je vhodné lokalizovať ako prechodovú
formu medzi rodinnými domami a HBV,
4. maximálna výška nízkopodlažných bytových domov a zariadení občianskeho
vybavenia nesmie presahovať stanovený výškový regulatív mestského bloku,
5. pri OS IBV v okrajových polohách mesta je v detailnejšej ÚPD potrebné zabezpečiť
návrhom urbanistickej skladby voľný priechod obyvateľov z vnútorného zastavaného
územia do okolitej prírody.
Mestský blok s regulatívom UB 01 je územím rozvojovej plochy pre novú bytovú
výstavbu Šumperky I, 70 IBV , predpokladaný počet obyvateľov 200.
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Výrez z výkresu č.12 Verejno prospešné stavby „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky
2010“ (AUREX spol. s.r.o.)

D

Súlad riešenia územia so zadaním.

Zadanie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky - I “
bolo schválené uznesením č. 26 Mestského zastupiteľstva Mesta Hlohovec zo dňa
23.4.2009
Urbanistická štúdia je vypracovaná v súlade so zadaním.
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Riešenie
iešenie urbanistickej štúdie

E1

Vymedzenie hranice riešeného územia

2011

Mesto:
Katastrálne územie:
Mestská časť:
Urbanistický obvod
Časť územia zóny:

Hlohovec
Hlohovec
3 Juh
14 Teplá dolina
04 – Výrobno-obsužná
Výrobno
zóna Zajačky
(podľa
ľa
a kapitoly N.5. územného plánu mesta Hlohovec)
Zdroj mapových podkladov: informačný
informa
systém KN (29.7.2009)

Výrez z výkresu č.1 Širšie vzťahy
ťahy

„Zóna bytovej výstavby Šumperky - I“ v sebe zahŕňa:
1

riešenie preložky cesty II/507, spracovaná
spracovan v celej trase od bodu, kde začína
za
preložka (v mieste zákruty nad poľnohospodárskym
nohospodárskym družstvom na vstupe cesty
do zastavaného územia mesta) až po malú okružnú križovatku
ovatku na Nitrianskej
ulici (kruhová
kruhová križovatka pri Kauflande - cesta II/513). Predmetom podrobného
riešenia nie je riešenie križovania
kri ovania novej trasy s pôvodnou trasou cesty II/507.
Výsledkom riešenia je stanovenie potrebnej územnej rezervy pre jej budúcu
možnú realizáciu a riešenie dopravnej obslužnosti
obslu nosti celého územia zóny 04 do
realizácie preložky
žky cesty II/507.

2

územie bytovej výstavby Šumperky I je riešené v celom rozsahu z hľadiska
h
riešenia cestnej siete – dopravnej obslužnosti,
nosti, technickej infraštruktúry pre celú
lokalitu (vrátane kapacít potrebných aj pre iné lokality
lokality v súlade s územným
plánom
nom mesta Hlohovec).
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1. etapa výstavby Šumperky I (definovaná pozemkom registra E- p.č. 4673, o
výmere 23 407 m2, orná pôda, mimo zastavaného územia a priľahlé pozemky
(vrátane pozemkov registra C p.č. 6290/1, 6290/10, 6290/6) je riešená v
podrobnosti územného plánu zóny.
3

riešenie ostatného územia zóny 04 Výrobno-obslužná zóna Zajačky je v rozsahu
riešenia zabezpečenia dopravného napojenia a technickej infraštruktúry v súlade
s návrhom rozvoja tohto územia podľa územného plánu mesta Hlohovec so
stanovením základných regulatívov a limitov.

Podrobný zoznam pozemkov registra C ktoré sú dotknuté riešením komplexnej
urbanistickej štúdie - prieskumov a rozborov vlastníckych vzťahov ku dňu 22.10.2011na
základe podkladov z Informačného systému katastra nehnuteľností:
Parcelné
číslo
5075/4
6234/3
6241/1
6241/2
6241/6
6241/9
6241/13
6241/16
6272/10
6274/1
6274/2
6274/7
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Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

Výmera
m2

13718
609
14509
1485
5000
2140
3405
1474
7464
2845
36
13

K.Ú.

Číslo LV

816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248

6651
6651
6010
2665
3746
6574
6232
-
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6274/8
6275/1
6275/2
6275/3
6275/4
6275/5
6275/6
6275/7
6275/8
6275/9
6275/10
6275/11
6275/12
6275/13
6275/14
6275/15
6275/16
6275/17
6275/18
6275/19
6275/20
6275/21
6275/22
6275/23
6275/24
6275/25
6275/26
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6286
6287
6288
6290/1
6290/2
6290/4
6290/6
6290/9
6290/10
6290/11
6290/19
6290/20
6954/1
6954/8
6955
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Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávnaté porasty

22
1224
1166
497
19
19
19
18
18
18
19
18
18
18
19
49
52
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
743
326
34
2238
330
760
64
4
15
59285
2296
18485

2011
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248

5954
6280
6281
6282
6283
6284
6285
7267
6287
6287
6287
6674
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
7819
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6207
6207
6207
6152
6232
5954
5954
-
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6956/1
6956/4
6959/2
6960/1
6960/2
6961
6962
6963
6964
7039/1
7055/1

Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Orná pôda
Ostatné plochy
Orná pôda
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda

37556
112
1615
23755
19431
2439
39408
2680
26819
2457
249294

2011
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248
816248

5251
6099
6099
6099
-

Podrobný zoznam pozemkov registra E ktoré sú dotknuté riešením komplexnej
urbanistickej štúdie - prieskumov a rozborov vlastníckych vzťahov ku dňu 20.10.2011 na
základe podkladov z Informačného systému katastra nehnuteľností::
Parcelné
číslo
4673
4675
4676
4677
4678
4680
4681
4682
4693
4694
4695
4699
4700
4702
4703
4704
4706/8
4707/1
4711/1
4711/2
4763/1
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4774
4776
4777
4778
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Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Číslo LV

Výmera
m2

23 407
13 854
4 222
1 136
2 813
2 920
1 449
3 891
543
1 187
17 595
7 999

Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.
Mimo zast. úz.

8248
8186
8448
1598
1598
3572
7580
7580
8419
8419
8419
2472

Orná pôda

2 586 Mimo zast. úz. 6890

Orná pôda
Orná pôda

2 935 Mimo zast. úz. 836
3 600 Mimo zast. úz. 836

Orná pôda

8 639 Mimo zast. úz. 1607

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2 647 Mimo zast. úz. 1582
3 194 Mimo zast. úz. 2921
561 Mimo zast. úz. 2921
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4929
5607/2
5608/2
5610/2
5717/1

E2

Opis riešeného územia

„Zóna bytovej výstavby – Šumperky I “ v sebe zahŕňa územie ktoré je na severe
ohraničené areálom obchodného centra (Kaufland), na západe areálom výrobných
služieb a poľnohospodárskym družstvom. Z južnej strany tvorí hranicu vonkajšia hrana
Šumperského jarku, ktorý ako zo západnej strany – pri poľnohospodárskom družstve,
tak aj z južnej strany sa nachádza v riešenom území. Z východnej strany je územie
ohraničené hranicou navrhovanej zástavby podľa ÚPN mesta Hlohovec. Územie je
v tejto časti značne členité, prechádza postupne do svahov a tvoria ho remízky, trvalé
trávnaté porasty aj poľnohospodársky využívaná pôda nižšej bonity.
Miesto navrhovanej prvej etapy v minulosti bolo, ale v súčasnosti nie je
poľnohospodársky využívané. Tvoria ho trvalé trávnaté porasty, zatiaľ bez náletových
drevín. Územie od prvej etapy smerom k obchodnému centru je poľnohospodársky
využívané – orná pôda. Územie od prvej etapy smerom na juh je využívané pre
poľnohospodárske účely.
Územím prechádza Šumperský jarok, ktorý je pôvodnou prístupovou poľnou cestou do
lokality. V súčasnosti už ako cesta nie je využívaný. Vplyvom vodnej erózie je zarezaný
priemerne 4 – 6m, miestami až 8m pod okolitý terén. Počas prívalových dažďov
odvádza zrážkové vody z celého priľahlého územia. V mieste kde jarok končí (pri
vstupe do areálu poľnohospodárskeho družstva), je v súčasnosti nedostatočne riešené
zaústenie do kanalizačnej siete mesta.
Jarok je v riešenom území výrazným prírodným, krajinno–ekologickým prvkom, ktorý je
ale potrebné revitalizovať.
Územie je križované trasami technickej infraštruktúry:
- vzdušné vedenie VN – 22kV
- trasa diaľkového optického telekomunikačného kábla
Trasa VTL plynovodu sa nachádza za hranicou riešeného územia

E3 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného
plánu
Riešenie je predovšetkým limitované koridorom pre preložku cesty II/507 pri vstupe do
Hlohovca z južnej strany (od vstupu do Hlohovca po kruhovú križovatku pri Kauflande).
V rámci riešeného územia je konkretizovaná poloha trasy v celom rozsahu. Dopravné
riešenie je navrhnuté tak, aby bola zohľadnená etapovitosť riešenej zástavby, vlastnícke
vzťahy ako aj zabezpečený prístup do krajiny.
Z hľadiska funkčného usporiadania, štúdia rieši predovšetkým usporiadanie nových
plôch pre rozvoj bývania. Územie mestského bloku slúži výlučne na bývanie v
nízkopodlažnej zástavbe rodinnými domami kde sú dominantné (primárne) funkcie:
bývanie v obytných budovách (rodinných domoch),
zeleň súkromných záhrad.
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V časti vstupu do územia prvej etapy je v riešenom území vytvorený priestor pre jednu
obchodnú prevádzku. Pre túto funkciu je potom vytvorený aj priestor pre parkovanie
návštevníkov. (Zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb sú
podľa schváleného ÚPN vhodné – konvenujúce funkcie.)
Z hľadiska priestorového usporiadania je riešenie limitované maximálne 2NP + S.
Z hľadiska verejnoprospešných stavieb je potrebné v riešenom území rešpektovať:
DC/2 – preložka cesty II/507 na východný okraj mesta podľa ZaD ÚPN mesta Hlohovec
DC/12 – všetky prístupové cesty nevyhnutné na sprístupnenie lokalít výstavby
navrhovaných v ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006,...s existujúcou cestnou sieťou,
vrátane navrhovaných technických a šírkových úprav
na jestvujúcich
komunikáciách
VV/1 - rozšírenie verejného vodovodu vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj podľa
ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006 a následnej technickej dokumentácie
VK/2 – rozšírenie verejnej kanalizácie vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj podľa ZaD
ÚPN SÚ 2000,2003,2006 a následnej technickej dokumentácie
EE/3 – všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutné pre zásobovanie
lokalít výstavby navrhovaných v ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006 elektrickou
energiou
EP/4 – všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutné pre zásobovanie
lokalít výstavby navrhovaných v ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006 plynom
OZ/3 – budovanie nevyhnutnej izolačnej a ochrannej zelene na celom území mesta
Hlohovec podľa špecifikácie vo výkrese regulatívov grafickej časti podľa ZaD
ÚPN SÚ 2000,2003,2006, resp. podľa následne spracovaného generelu zelene
mesta Hlohovec

E4

Vyhodnotenie limitov využitia územia

Z hľadiska dopravnej infraštruktúry:
V územím je potrebné rezervovať koridor pre preložku cesty II/507. Komunikácia má
nahradiť jestvujúcu trasu vedenú Šafárikovou ul.. Cesta má byť podľa platného ÚPN
v kategórii B2 – MZ 8,5/50.
Potrebné je zachovať ochranné pásmo 6m od okraja komunikácie v zastavanom území.
V urbanistickej štúdii je poloha cesty vrátane jej ochranného pásma rešpektovaná.
Z hľadiska technickej infraštruktúry:
- Územím prechádzajú linky vzdušného vedenia VN (22kV). Z dôvodu lepšieho
využitia územia, vedenia budú v rámci jednotlivých etáp preložené do nových
koridorov a budú riešené ako podzemné s ochranným pásmom 1m.
- V území prechádza viacero diaľkových telekomunikačných vedení. Káble
ktoré sú v návrhu križované navrhovanou zástavbou budú preložené do
nových trás. Podrobné riešenie bude predmetom dokumentácie pre územné
rozhodnutie.
- Ostatné vedenia technickej infraštruktúry sa v riešenom území nenachádzajú.
Pre navrhované trasy nových rozvodov technickej infraštruktúry budú platiť
príslušné ochranné pásma v súlade s príslušnou zákonnou úpravou, resp.
STN EN .
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Regulatívy zaťaženia územia pachmi
- Z hľadiska rozvoja najmä obytných funkcií a funkcií občianskej vybavenosti je v 1.
etape návrhového obdobia (do r. 2015) limitné najmä vymedzené PHO
jestvujúceho zariadenia živočíšnej výroby na území mesta, a to PD Hlohovec
(hlavné stredisko – 200 m od areálu PD, perspektívne bez OP)
Limity ASR
Za limity rozvoja územia mesta z hľadiska areálov a zariadení Armády SR považujú
Zmeny a doplnky ÚPN SÚ 2006 všetky objekty a ich ochranné pásma stanovené
pôvodne Ubytovacou a prevádzkovou správou Generálneho štábu Armády SR,
v riešenom území:
- pásma s povolenou výstavbou rodinných domov a objektov neprevyšujúcich
okolitú zástavbu.
Z hľadiska prírodného potenciálu územia, ochrany prírody a krajiny:
- Z hľadiska MÚSES je potrebné v rámci štúdie riešiť:
kolízny bod existujúcich aktivít v riešenom území:
KB 13 Vplyvy poľnohospodárskeho areálu a iných činností na MBC6, MBC7
a MBK4
Eliminovať negatívne vplyvy poľnohospodárskeho areálu a iných činností na
biocentrá a biokoridor.
kolízne body plánovaných aktivít v riešenom území:
- KB 9 Navrhovaná preložka cesty II/507 v blízkosti smerovania MBK4, návrh
polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny pozdĺž tejto preložky, čiastočne na
území MBK4, navrhovaná bytová výstavba (IBV) v tesnej blízkosti MBK4 zásah do okrajovej časti biokoridoru:
o MBK4 (Šumperky) smerovať do navrhovanej izolačnej zelene medzi
IBV a polyfunkčnou zónou.
o Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu
vegetačných úprav s dôrazom na plochy v dotyku s MBK4.
- KB10 Plánovaná bytová výstavba (IBV) pozdĺž preložky cesty II/507 v tesnom
dotyku s MBC7:
o Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu
vegetačných úprav s dôrazom na plochy v dotyku s MBC7.
Z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu:
- Na riešené územia bol udelený súhlas na vyňatie z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu. (Územie bolo riešené v Územnom pláne sídelného útvaru
Hlohovec Zmeny a doplnky 1999, schváleného r.2000, v Zmenách a doplnkoch
Územného plánu mesta Hlohovec – aktualizácia r. 2003 a Zmenách a doplnkoch
Územného plánu mesta Hlohovec – aktualizácia r. 2007, odsúhlasených v
súhlasných stanoviskách Krajského pozemkového úradu v Trnave čísla – KÚB2003/00210 a KPÚ-B2007/00219 a KPÚ-B2008/00014.)
- II/21,22,23 (ZaD ÚPN SÚ Hlohovec 2000)
- 2/18 a 2/19 (ZaD Územný plán mesta Hlohovec – aktualizácia 2007)
Územia riešené nad rámec ÚPN sú vyhodnotené v samostatnej kapitole.
Z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu:
- V riešenom území sa nenachádzajú územia lesného pôdneho fondu.
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Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti a ochrany kultúrnych pamiatok:
- Riešené územie sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii, zóne ani ich
ochrannom pásme.

E5

Urbanistická koncepcia

E5.1

Koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia

Riešenie urbanistickej štúdie vychádza z rešpektovania súčasných dopravných
nástupov do riešeného územia, požiadaviek územného plánu mesta Hlohovec
a premietnutí
požiadaviek
vlastníkov
pozemkov
v riešenom
území
a
požiadaviek uplatnených pri prerokúvaní zadania urbanistickej štúdie.
Podstatou riešenia je vyriešiť predovšetkým využitie územia ktoré je predmetom prvej
etapy výstavby tak, aby bolo v budúcnosti možné pripájať územia ďalších etáp pri
rešpektovaní požiadaviek ÚPN mesta Hlohovec – rezervovať koridor pre preloženie
cesta II/507.
Hlavná dopravná sieť je tvorená trasou preložky cesty II/507 ktorú štúdia ako VPS
v celom rozsahu rešpektuje. Na túto komunikáciu sa následne pripája riešené územie
prvej etapy výstavby.
Základnou komunikáciou, ktorá zabezpečuje dopravnú obslužnosť zóny je navrhovaná
nová miestna komunikácia vedená paralelne s trasou preložky cesty II/507. Táto
komunikácia je prepojená na trasu preložky v mieste nástupu do prvej etapy výstavby
(vzhľadom na miestne povodne zo Šumperského jarku je potrebné premostenie úseku).
Vzhľadom na rozsah lokality je pre ďalšie etapy navrhnuté aj druhé prepojenie na
južnom okraji riešeného územia. Komunikácia je na oboch koncoch zaslepená, pre
umožnenie napojenia ďalšieho rozvoja priľahlého územia a pre zabezpečenie prístupu
do okolitej krajiny.
Plné využitie riešených plôch je následne riešené upokojenými komunikáciami,
napojenými na navrhované, miestne obslužné. Tieto komunikácie sú riešené
predovšetkým pre chodcov a cyklistov s obmedzeným prístupom motorovej dopravy –
pre obyvateľov zóny.
Dopravnou kostrou je územie rozdelené na jednotlivé urbanistické bloky ktorým sú
následne priradené funkcie podľa územného plánu, resp. podľa navrhovaného riešenia.
Mestský blok A (MB - A)
Vymedzený je na S napojením na miestnu komunikáciu – príjazdovú cestu k OC
Kaufland, na Z hranicou súčasných areálov výrobno-obslužnej zóny, na J areálom
poľnohospodárskeho družstva a na V okrajom Šumperského jarku a jeho pokračovaním
– povrchovým rigolom.
Hlavnou funkciou riešeného bloku je situovanie napojenia preložky cesty II/507 na
súčasný dopravný systém, odvedenie prívalových zrážkových vôd z územia
Šumperského jarku a rešpektovanie bloku garáží a parkovacích miest pri vstupe do
areálu poľnohospodárskeho družstva.
Funkčne je rozčlenený na urbanistické obvody:
UB – A1
Územie pre komunikácie a odvodnenie
UB – A2
Územie pre zariadenia statickej dopravy
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UB – A1
Územie pre komunikácie a odvodnenie
Zahŕňa územie dnešnej obslužnej komunikácie k poľnohospodárskemu družstvu vrátane
jej plánovaných úprav na kategóriu B2 (MZ 8,5/40) od miesta jej napojenia (križovatka
pri OC Kaufland) po prístupovú komunikáciu k územiu riešenej prvej etapy.
Súčasťou územia je aj jestvujúca trasa povrchového rigolu ktorý slúži pre odvedenie
zrážkových vôd zo Šumperského jarku do miestnej kanalizačnej sústavy.
Územie je z hľadiska funkčného a priestorového jasne definované. Z hľadiska zásahov
do územia bude potrebné zrealizovať rozšírenie pôvodnej komunikácie pri zachovaní
funkčnosti rigolu.
UB – A2
Územie pre zariadenia statickej dopravy
Zahŕňa územie vymedzené komunikáciami bloku A1 a Šumperským jarkom.
Územie je v súčasnosti využívané v priestore pri vstupe do areálu poľnohospodárskeho
družstva ako parkovisko, v zostávajúcej časti sa nachádza územie s kolóniou garáží.
Jestvujúcu garážovú kolóniu je potrebné v budúcnosti nahradiť parkoviskom
s primeranými povrchovými úpravami a s doplnením minimálneho rozsahu zelene.

Mestský blok B (MB – B)
Vymedzený je na S areálom OC Kaufland, na Z otvoreným rigolom zrážkových vôd, na J
navrhovaným územím pre bývanie v rodinných domoch realizovaných v prvej etape
výstavby a na V hranicou riešeného územia.
Hlavnou funkciou riešeného bloku je bývanie v rodinných domoch. Z hľadiska etapizácie
ide o druhú etapu výstavby, resp. podmienenú výstavbu.
Výška stavieb v mestskom bloku je maximálne 8,9m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Mestský blok je delený na dva urbanistické obvody:
UB - B1
Územie rodinných domov
UB - B2
Územie rodinných domov
Spolu je v bloku riešených 27 rodinných domov.
UB - B1
Územie rodinných domov
Zahŕňa územie ktoré je možné zastavať v rámci druhej etapy výstavby. Územie
predĺžením komunikácie realizovanej v prvej etape výstavby na túto etapu priamo
nadväzuje. Jedná sa o územie ktoré sa ešte nachádza na nive, nad úrovňou
Šumperského jarku.
V tomto bloku sa počíta s vybudovaním 11 rodinných domov.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 8,9 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov je 0,35 a index zelene 0,45.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
UB - B2
Územie rodinných domov
Zahŕňa územie ktoré nie je možné zastavať v rámci druhej etapy výstavby. Jedná sa
o územie ktoré sa nachádza na úrovni Šumperského jarku a v prípade miestnej
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podvodne býva zatápané. Výstavbe na tomto úseku musia predchádzať protipovodňové
úpravy v povodí Šumperského jarku ako aj úpravy pozemkov v riešenom území
(zvýšenie nivelety územia).
V tomto obvode sa po splnení predchádzajúcich podmienok počíta s vybudovaním 16
rodinných domov. Zo strany od OC Kaufland je potrebné zachovať nezastavanú časť
pozemku v páse min. 5m. Tento pás je súčasťou záhrad riešených pozemkov a je
určený pre realizáciu tzv. živého plotu a sadových úprav. Umiestňovanie drobných
stavieb musí byť riešené tak, aby nepresahovali výšku oplotenia. Účelom týchto opatrení
je vytvoriť jednotnú úpravu celého bloku na hranici so susednou zónou občianskej
vybavenosti.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 8,9 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov je 0,3 a index zelene 0,5.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
Mestský blok C (MB – C)
Vymedzený je riešeným územím určeným pre rodinné domy realizované v prvej etape
(parcela č. 4673 reg. E). Na S je vymedzený hranicou druhej etapy, na Z trasou
preložky cesty II/507, na J hranicou druhej etapy výstavby (terénna vlna na mieste
pôvodnej poľnej cesty – dnes v dolnej časti krátke rameno Šumperského jarku a na V
hranicou riešeného územia (začínajúci svah s trvalými trávnatými porastmi).
Hlavnou funkciou riešeného bloku je bývanie v rodinných domoch. Z hľadiska etapizácie
ide o prvú etapu výstavby.
Výška stavieb v mestskom bloku je maximálne 8,9 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Mestský blok je delený na dva urbanistické obvody:
UB – C1
Územie rodinných domov
UB – C2
Územie rodinných domov
Spolu je v bloku riešených 29 rodinných domov a jedna obchodná prevádzka.
UB – C1
Územie rodinných domov
Územie je na Z vymedzené navrhovanou miestnou komunikáciou a V hranicou
riešeného územia.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 8,9 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov je 0,3 a index zelene 0,5.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
Z východnej strany (par.reg. E č.4672) je potrebné zachovať nezastavanú časť pozemku
v páse min. 5m. Tento pás je súčasťou záhrad riešených pozemkov a je určený pre
realizáciu tzv. živého plotu a sadových úprav. Umiestňovanie drobných stavieb musí byť
riešené tak, aby nepresahovali výšku oplotenia. Účelom týchto opatrení je vytvoriť
jednotnú úpravu celého bloku na hranici so susednou krajinou.
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UB – C2
Územie rodinných domov
Územie je na V vymedzené navrhovanou miestnou komunikáciou a na Z trasou preložky
cesty II/507, resp. Šumperským jarkom.
Územie je doplnené ďalšou - upokojenými komunikáciou, ktorou sa zabezpečí prístup
k pozemkom ktoré nie je možné sprístupniť z riešenej miestnej komunikácie.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 8,9 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov pre rodinné domy je 0,3 a index
zelene 0,5.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
Zo západnej strany (od Šumperského jarku) je potrebné zachovať nezastavanú časť
pozemku v páse min. 5m. Tento pás je súčasťou záhrad riešených pozemkov a je
určený pre realizáciu živého plotu, sadových úprav a protipovodňových úprav.
Umiestňovanie drobných stavieb musí byť riešené tak, aby nepresahovali výšku
oplotenia. Účelom týchto opatrení je vytvoriť jednotnú úpravu celého bloku na hranici so
susednou krajinou.
V mieste nástupu do lokality je jeden pozemok vyčlenený pre umiestnenie obchodnej
prevádzky. Pozemok je prístupný z pripájacej komunikácie. Parkovanie pre
návštevníkov je riešené na tejto komunikácii v počte 8 miest, z toho 1x pre ZŤP (šírky
3,5m). Obchodná prevádzka bude slúžiť ako vzorková predajňa keramiky – obkladov
a dlažieb - doplnok veľkoskladu umiestneného vo výrobno-obslužnej zóne.
Obchodná prevádzka bude riešená ako jednopodlažná, s maximálnou výškou
neprevyšujúcou okolitú zástavbu. Výška v mieste atiky nepresiahne 6,3m nad upravený
terén, výška v hrebeni nepresiahne 8,9m. Prípustné je aj ustúpené podlažie, ak výška
atiky ustúpeného podlažia nepresiahne 8,9m.
Index zastavanosti pozemku je 0,6 a index zelene 0,3.
Mestský blok D (MB – D)
Na S je vymedzený hranicou prvej etapy, na Z a J Šumperským jarkom, a na V hranicou
riešeného územia (poľnohospodárska pôda prechádzajúca do svahov).
Hlavnou funkciou riešeného bloku je bývanie v rodinných domoch. Z hľadiska etapizácie
ide o druhú etapu výstavby, resp. podmienenú etapu.
Spolu je v bloku riešených 28 rodinných domov.
Výška stavieb v mestskom bloku je maximálne 6,3 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Územie je možné rozdeliť do samostatných urbanistických blokov:
UB – D1
Územie rodinných domov
UB – D2
Územie rodinných domov
UB – D3
Územie rodinných domov
UB – D1
Územie rodinných domov
Územie je vymedzené na Z pokračovaním navrhovanej miestnej komunikácie, na J
ochranným pásmom dnešného vzdušného vedenia VN (22kV) na V hranicou riešeného
územia (poľnohospodárska pôda prechádzajúca do svahov) a na S ponechanou poľnou
cestou pre prístup do krajiny.
Prvé štyri pozemky v smere od prístupu z lokality prvej etapy je možné využiť priamo
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ako druhú etapu. Zostávajúce tri pozemky sa už nachádzajú v značne svahovitom
teréne.
Pre umiestnenie stavieb v tomto úseku by bolo vhodné vyhodnotiť možnosť zastavania
územia v smere na V tak, aby boli prístupné z tejto strany. Posúdenie možnosti výstavby
však musí byť vyhodnotené v rámci aktualizácie ÚPN a prejsť následne príslušnou
zmenou ÚPN mesta Hlohovec.
V riešenom území je možné umiestniť 4 rodinné domy priamo a 3 podmienečne.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 6,3 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov je 0,3 a index zelene 0,5.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
UB – D2
Územie rodinných domov
Územie je vymedzené na V pokračovaním navrhovanej miestnej komunikácie na J
ochranným pásmom dnešného vzdušného vedenia VN (22kV), na Z Šumperským
jarkom a na S terénnou vlnou na mieste pôvodnej poľnej cesty – dnes v dolnej časti
krátke rameno Šumperského jarku.
V riešenom území je možné umiestniť 14 rodinných domov.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 6,3 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov je 0,3 a index zelene 0,5.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
UB – D3
Územie rodinných domov
Územie je vymedzené na Z a J Šumperským jarkom, na V hranicou riešeného územia,
(poľnohospodárska pôda prechádzajúca do svahov) a na S urbanistickými blokmi D1
a D2.
V riešenom území je možné v prípade realizácie prekládok IS umiestniť 7 rodinných
domov.
Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s maximálnou podlažnosťou 2NP.
Výška stavieb v urbanistickom bloku je maximálne 6,3 m nad úrovňou jestvujúceho –
pôvodného terénu.
Podrobnejšie riešenie architektúry – viď kapitola E.5.5. Architektonické riešenie stavieb.
Index zastavanosti jednotlivých stavebných pozemkov je 0,3 a index zelene 0,5.
Odstupové vzdialenosti sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z..
Mestský blok E (MB – E)
Na S je vymedzený ukončením Šumperského jarku pri jeho zaústení do otvoreného
rigolu (pri pripájajúcej komunikácii k riešenému územiu prvej etapy). Na Z je územie
ohraničené areálom poľnohospodárskeho družstva, na J vonkajšou hranocou
Šumperského jarku a na V MB-C a MB-D.
Hlavnou funkciou riešeného bloku je umiestnenie verejnoprospešnej stavby – preložky
cesty II/507 v súlade s ÚPN mesta Hlohovec a riešenie ochrannej a izolačnej zelene vo
väzbe na jestvujúce prvky MÚSES.
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Z hľadiska etapizácie ide v prípade umiestnenia preložky cesty II/507 o vytvorenie
územnej rezervy, v prípade riešenia Šumperského jarku o aktuálnu problematiku ktorú je
potrebné riešiť priebežne už v tomto roku.
Blok nie je určený pre umiestňovanie stavebných pozemkov (pozemných stavieb).
Územie je možné rozdeliť do samostatných urbanistických blokov:
UB – E1
Územie ochrannej a izolačnej zelene pri trase preložky cesty II/507
UB – E2
Územie krajinnej zelene
UB – E3
Územie krajinnej zelene
UB – E1
Územie ochrannej a izolačnej zelene a trasa preložky cesty II/507
Územie sa nachádza na plochách určených ÚPN mesta Hlohovec pre VPS – preložku
cesty II/507 na jej južnom vstupe do mesta.
Návrh túto trasu rešpektuje a konkretizuje jej umiestnenie. Zároveň vytvára priestor pre
umiestnenie sprievodnej ochrannej a izolačnej zelene pre zmiernenie kolízií v rámci
navrhovaných aktivít (KB 9 – vplyv cesty II/507) ako aj jestvujúcich aktivít v území (KB
13 - vplyvy poľnohospodárskeho areálu).
Riešené územie zahŕňa pás územia od vonkajšieho okraja cesty II/507 pri navrhovanej
obytnej zóne po areál poľnohospodárskeho družstva.
V území bude realizovaná predovšetkým izolačná zeleň ktorá bude plniť estetickú,
hygienickú a ekostabilizačnú funkciu.
Napriek súladu s ÚPN mesta Hlohovec, by bolo potrebné v rámci aktualizácie ÚPN
mesta Hlohovec vyhodnotiť reálnosť vybudovania tejto komunikácie.
Definitívne potvrdenie jej polohy by bolo potom riešené až po schválení generelu
dopravy mesta Hlohovec a vyhodnotení aktualizácie ÚPN mesta Hlohovec.
UB – E2
Územie krajinnej zelene
Územie sa nachádza v priestore Šumperského jarku medzi navrhovanou trasou preložky
cesty II/507 a mestským blokom D.
Územie s prírodnými prvkami sa južným smerom rozširuje (cesta opúšťa Šumperský
jarok) a v území je možné v rámci návrhu vo väčšom rozsahu rešpektovať pôvodné
prírodné prvky. (prírodné interakčné prvky nad rámec MUSES).
Územie je
tvorené trvalými trávnatými porastmi prerastenými náletovými drevinami. Tieto dreviny
svojimi koreňovými systémami na svahoch jarku majú funkciu stabilizácie územia,
nakoľko sa jedná o územie vystavované pri prívalových dažďoch vodnej erózii.
Z tohto dôvodu je zároveň nevyhnutné v riešenom území urobiť udržateľné a účinné
protipovodňové opatrenia. Šumperský jarok tak predstavuje potenciál pre vytvorenie
oddychovej prímestskej zóny s príležitostnými vodnými plochami.
Počas realizácie výstavby je potrebné zvýšiť kontrolu tohoto územia, aby nebolo
znehodnocované navážkami stavebného odpadu v dôsledku stavebnej činnosti v okolí.
Z tohto dôvodu je potrebná permanentná kontrola množstva a miesta vyvážania
stavebných odpadov počas realizácie výstavby.
V rámci ďalších stupňov projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť mapovanie okraja
existujúcich prvkov krajinnej zelene.
UB – E3
Územie krajinnej zelene
Územie sa nachádza v priestore Šumperského jarku ktorý ohraničuje riešené územie na
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J. V tomto úseku sa jarok stáča južným smerom a smeruje do krajiny s ďalšími
prírodnými prvkami MUSES (MBC6 Uhliare, MBC7 Teplá dolina, MBK4 Šumperský
jarok).
V riešenom území je možné v rámci návrhu pri realizovaní udržateľných
protipovodňových opatrení v plnom rozsahu rešpektovať pôvodné prírodné prvky.
(prírodné interakčné prvky nad rámec MUSES). Územie je podobne ako UB E3
tvorené trvalými trávnatými porastmi prerastenými náletovými drevinami. Tieto dreviny
svojimi koreňovými systémami na svahoch jarku majú funkciu stabilizácie územia,
nakoľko sa jedná o územie vystavované pri prívalových dažďoch vodnej erózii.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné v riešenom území urobiť udržateľné a účinné
protipovodňové opatrenia. Šumperský jarok tak aj tomto priestore (s pokračovaním po
celej jeho trase) predstavuje potenciál pre vytvorenie oddychovej prímestskej zóny
s príležitostnými vodnými plochami.
Počas realizácie výstavby je potrebné zvýšiť kontrolu tohto územia, aby nebolo
znehodnocované navážkami stavebného odpadu v dôsledku stavebnej činnosti v okolí.
Z tohto dôvodu je potrebná permanentná kontrola množstva a miesta vyvážania
stavebných odpadov počas realizácie výstavby.
V rámci ďalších stupňov projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť mapovanie okraja
existujúcich prvkov krajinnej zelene.

E5.2

Začlenenie stavieb do okolitej zástavby

Riešené územie obytnej zóny Šumperky I bude osadené v prírodnom prostredí na okraji
mesta. Zo strany západnej a južnej bude ohraničené Šumperským jarkom, ktorý vnáša
krajinné prvky až do mesta. Zo strany východnej územie prechádza postupne do svahov
a tvoria ho trvalé trávnaté porasty, trvalé trávnaté porasty prerastené náletovými
drevinami ako aj poľnohospodársky využívaná pôda.
S urbanizovanými miestami susedí len v severnej časti, kde územie hraničí s areálom
obchodného centra. V tejto časti bude zástavba limitovaná odstupom min. 5m od hraníc
pozemku. Tento priestor je určený pre riešenie zelene.
Od areálu výrobno-obslužných služieb bude územie oddelené
prístupovou
komunikáciou a tiež územím s upraveným povrchovým rigolom, od areálu PD bude
oddelená ochrannou a izolačnou zeleňou ktorá bude postupne prechádzať do krajinnej
zelene.
Územie bude vnímané ako samostatná zóna, ktorá sa do súčasných urbánnych štruktúr
včleňuje len čiastočne (nadväznosťou na súčasné OC Kaufland).
Zóna nebude súčasťou pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón ani ich ochranných
pásiem. Zóna bude osadená predovšetkým v krajinnom prostredí.

E 5.3 Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné
pozemky
Ako stavebné pozemky nie je možné použiť pozemky
- v trase preložky cesty II/507.
- sprievodnej ochrannej a izolačnej zelene
- krajinnej zelene v mieste Šumperského jarku.
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Podrobnejší rozsah pozemkov ktoré nemožno zastavať, resp. ich častí je zrejmý
z výkresu verejnoprospešných stavieb.

E 5.4 Zastavovacie podmienky, umiestnenie stavby na pozemku a
intenzita zastavania
Prehľadné riešenie umiestnenia jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a
únosnosti využívania územia, vymedzenie hraníc na umiestnenie stavieb - uličnej a
stavebnej čiary, výšky zastavania (podlažnosti) a napojenie stavieb na možné prístupy
z miestnych alebo účelových komunikácií, na verejné technické vybavenie územia ako aj
osadenie stavieb od hraníc susediacich pozemkov a od seba navzájom, je predmetom
výkresu priestorovej a funkčnej regulácie a vymedzenie regulovaných priestorov
a zastavovacích podmienok.
Zároveň každý urbanistický blok má riešenú prípustnosť a neprípustnosť zastavania
podľa druhu stavieb a ich účelového využitia, rozsah a mieru stavebného využitia
vyjadrené koeficientom zastavanosti, indexom podlažnosti a podielom zelene vrátane
nezastavaných plôch na pozemku.
Každá stavba je prístupná priamo z verejnej komunikácie.
Odstupy rodinných domov od hraníc pozemkov:
Minimálny odstup obytnej stavby – rodinného domu od čelnej hranice
pozemku(prístupovej komunikácie) je 4,0 m. Rodinný dom je ďalej osadený min. 2,0 m
od severnej hranice pozemku v prípade že na tomto pozemku sa nachádza pozemok
susedného rodinného domu. V mieste kde sa nachádza komunikácia sú to 4,0 m.
Odstup od južnej hranice pozemku je minimálne 5,0 m.
Odstupy garáží a parkovacích miest od hraníc pozemkov:
Minimálny odstup garáže od čelnej hranice pozemku(prístupovej komunikácie) je 6,0 m.
Odporúčaný odstup od bočných hraníc pozemku sú to 2,0 m, v prípade že za touto
hranicou sa nachádza pozemok susedného rodinného domu. V mieste kde sa nachádza
komunikácia je minimálny odstup od bočnej hranice 6,0 m.
Odstup obchodnej prevádzky od hraníc pozemkov:
Minimálny odstup obchodnej prevádzky od prístupovej komunikácie sú 4,0 m. Odstup od
plánovanej preložky cesty II/507 je 6,0m od okraja komunikácie – t.j. 4,0 m od hranice
pozemku.
Zo strany východnej je minimálny odstup 1,0 m a južnej 2,0 m.

E 5.5 Architektonické riešenie stavieb
Z hľadiska architektonického riešenia samotných stavieb, v návrhu sa počíta so
súčasnou architektúrou.
Rodinné domy budú riešené ako prízemné s obytným podkrovím, zastrešené šikmou
strechou, alebo ako dvojpodlažné a zastrešené plochou strechou.
Odporúčané je riešenie ako prízemné rodinné domy s obytným podkrovím a
zastrešením šikmou strechou so sklonom do 40 stupňov.
V prípade dvojpodlažného riešenia, zastrešenie bude realizované plochou strechou,
resp. strechou šikmou so sklonom do 20 stupňov, realizovanou bez nadmurovky nad
2NP.
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Obchodná prevádzka bude riešená ako jednopodlažná, s maximálnou výškou
neprevyšujúcou okolitú zástavbu. Výška v mieste atiky nepresiahne 6m nad úrovňou
podlahy 1NP, výška v hrebeni nepresiahne 8,0m nad úrovňou podlahy 1NP. Prípustné
je aj ustúpené podlažie, ak výška atiky ustúpeného podlažia nepresiahne 8,0m. Rozsah
ustúpeného podlažia bude maximálne 50% plochy 1NP.

E5.6

Riešenie dopravnej a technickej infraštruktúry

E5.6.1

Riešenie dopravnej infraštruktúry

Výstavba novej obytnej zóny v Hlohovci si vyžiada doriešenie jestvujúcich dopravných
väzieb v bezprostrednom okolí.
Celkové riešenie je navrhnuté v súlade s ÚPN mesta Hlohovec. Lokalita je napojená
z navrhovanej preložky cesty II/507 ktorá prechádza riešeným územím. Trasa tejto
komunikácie vychádza z jestvujúcej kruhovej križovatky pri obchodnom centre
(Kaufland), a je ukončená v mieste terajšieho vstupu tejto komunikácie do mesta z juhu.
(Od kruhovej križovatky pri obchodnom centre (Kaufland)až po riešenú lokalitu pri
vyústení Šumperského jarku do povrchového rigolu je vedená v trase dnešnej účelovej
komunikácie k poľnohospodárskemu družstvu. Od vyústenia Šumperského jarku je
trasa vedená popri areáli poľnohospodárskeho družstva Šumperským jarkom až za jeho
areál, kde sa oblúkom pripojí do východiskového bodu podľa ÚPN.
V prvej etape je navrhnuté napojenie na účelovú komunikáciu k poľnohospodárskemu
družstvu cez pozemky vo vlastníctve investora (resp. cez pozemky s ktorých vlastníkmi
má investor zabezpečený zmluvný prístup).
PODNET NA ZMENU ÚPN
Na základe vyhodnotenia pomerov územia ktorým je vedená trasa preložky cesty II/507
v úseku Šumperského jarku by bolo vhodné v rámci pripravovaných materiálov (generel
dopravy, aktualizácia ÚPN mesta Hlohovec) hľadať novú trasu cesty.
Šumperský jarok v tejto lokalite je hlboký zárez v jestvujúcom území (cca 6m), ktorý je
vystavený nadmernej vodnej erózii. V uplynulých obdobiach sú v území evidované
opakujúce sa prívalové dažde ktoré spôsobujú pri zaústení jarku do kanalizačného
systému mesta miestne povodne. Trasa v navrhovanom koridore by musela viesť na
pilieroch (mostné teleso), resp. by boli nutné rozsiahle násypy ktoré ale následne budú
vystavené vodnej erózii.
Dopravné napojenie obytnej zóny:
Napojenie lokality na jestvujúci dopravný systém je riešený stykovou križovatkou tvaru T.
Napojenie podľa konceptu GD je v mieste posunutého uzla č.27. Napojenie na hlavný
komunikačný systém - komunikáciu Nitrianska ul. (v kategórii B2) bude cez uzol 510
(napojenie OC Kaufland na miestnej komunikácii vedúcej k areálu poľnohospodárskeho
družstva a uzol 32 (kruhová križovatka na ceste II/513 pri OC Kaufland).
Na základe základných dopravno-inžinierskych ukazovateľov je potrebné v prvej etape
počítať s počtom 58 OA a tým aj 58 jazdami za deň. Pre cieľový stav je potrebné počítať
s počtom 168 OA a 168 jazdami za deň. Na základe platného Územného plánu mesta
Hlohovec – ZaD 2011, s ďalším rozvojom lokality sa v nasledujúcom (návrhovom)
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období neuvažuje. Napočítané zvýšenie dopravnej intenzity nepredstavuje
významné priťaženie priľahlej cestnej siete ani križovatiek.
Trasovanie a rozmerové parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej
vybavenosti, sú zrejmé z výkresu dopravnej infraštruktúry.
Riešenie komunikácií v obytnej zóne:
Základnou komunikáciou ktorá zabezpečuje dopravnú obslužnosť zóny je navrhovaná
nová miestna komunikácia vedená paralelne s trasou preložky cesty II/507. Táto
komunikácia je prepojená na trasu preložky v mieste nástupu do prvej etapy (vzhľadom
na miestne povodne zo Šumperského jarku je potrebné premostenie úseku). Vzhľadom
na rozsah lokality je pre ďalšie etapy navrhnuté aj druhé prepojenie na južnom okraji
riešeného územia. Komunikácia je na oboch koncoch zaslepená, pre umožnenie
napojenia ďalšieho rozvoja priľahlého územia a pre zabezpečenie prístupu do okolitej
krajiny.
Plné využitie riešených plôch je následne riešené upokojenými komunikáciami,
napojenými na navrhované, miestne obslužné. Tieto komunikácie sú riešené
predovšetkým pre chodcov a cyklistov s obmedzeným prístupom motorovej dopravy –
pre obyvateľov zóny.
Statická doprava
Pre nápočet statickej dopravy je potrebné vychádzať zo základných dopravnoinžinierskych údajov prevzatých z ÚPN mesta Hlohovec a predstavujú hlavný rámec
dopravných potrieb v návrhových etapách:
počet osobných vozidiel 8.000
počet motoriek 2.000
počet bicyklov 15.000
stupeň automobilizácie 1 : 2,5
priemerný počet ciest 1,00 / 1 OA
výhľadová deľba dopravnej práce :
peší 28,0 %
IAD 23,0 %
MHD 34,0 %
cyklisti 15,0 %
počet ciest celkom za deň 80.000
priemerná dĺžka cesty do práce 15 min
priemerná hybnosť 1,6 ciest / 1osobu / 1deň
Nakoľko sa jedná o obytnú zónu, podľa vyhlášky 532/2002 Zb. je potrebné zabezpečiť
pre každú bytovú jednotku minimálne jedno parkovacie miesto. V návrhu urbanistickej
štúdie je počítané s možnosťou vytvoriť dve parkovacie miesta v garáži a dve
parkovacie miesta pred garážou.
Pre obchodnú prevádzku je zabezpečených 8 parkovacích miest, z toho jedno pre ZŤP.

E5.6.2

Zásobovanie elektrickou energiou

VN prípojka, trafostanica, NN rozvody – 1. etapa
1.Napäťové sústavy
VN
3 AC 22000 V / IT (s nízkoimpedačne uzemneným neutrálnym bodom, s
rýchlym vypnutím do 1s)
NN
3 PEN AC 50Hz, 400/230V/TN-C
- prípojka
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Základné paramtre navrhovaného zariadenia
– 1. Etapa
- Inštalovaný výkon :
Pi= 580kW (29 rod. domov, á 20kW)
- Súčasný výkon 1 domu
Pi1=11kW
- koef. súčasnosti (medziobjektová súčasnosť) 0,6
- Súčasný výkon :
Ps= 191,4kW
– zóna - celok
- Inštalovaný výkon :
Pi= 1680kW (84 rod. domov, á 20kW)
- Súčasný výkon :
Ps= 1008 kW
2.Technické riešenie
2.1 Dispozičné riešenie
VN prípojka:
Zo vzdušného vedenia č.237 bude zemným káblom NA2XS(F)Y vyhotovená prípojka
pre
napojenie novej trafostanice nachádzajúcej sa v priestoroch novej IBV. Vedenie bude
pripojené na jestvujúce vzdušné vedenie úsekovým odpojovačom na novom podpernom
bode, chránené bleskoistkami. Uloženie v zemi bude podľa STN 34 1050 Kábel v hĺbke
1200mm v pieskovom lôžku a opatrený ochrannou doskou Dietzel Univolt KPL a
výstražnou fóliou. Nutné je dodržať vzdialenosti VN od ostatných sietí podľa STN 73
6005. Ochranné pásmo nad zemným VN vedením je 1m na každú stranu od krajného
vodiča.
Prechod popod cestu riešiť pretláčaním, potrebné je vytýčenie a súhlas príslušných
orgánov správy ciest.
V prvej etape bude riešené územie MB – C. Rozsah prekládok VN bude len v rozsahu
príslušne realizovanej etapy. V súvislosti s prekládkami káblov je potrebné riešiť aj
zakáblovanie TS umiestnenej v areále PD. /Regulácia pre pozemok č. XX v UB-C 02 je
stanovená pre vymenený vedenie VN. V prípade ponechania pôvodného vedenia na
pôvodnom mieste je potrebné rešpektovať ochranné pásmo 10m od krajného vodiča./
Trafostanica:
Pre napojenie IBV bude vybudovaná nová trafostanica kioskového typu, o výkone
250kVA. Ovládanie zvonka. VN rozvádzač bude mať 2 polia s odpínačmi a zemniacimi
nožmi na zaslučkovanie a pole s vypínačom a poistkami na istenie transformátora. NN
rozvádzač bude s prívodným ističom a vo vývode budú poistkové odpojovače.
Uzemnenie musí byť vyhotovené podľa STN EN 33 3201.
Prípojky NN:
Budú vyhotovené zemným vedením 4 káblami NAYY-J 4x240 z pripojovacieho bodu –
NN rozvádzača novej trafostanice. Káble budú zokruhované cez pilierové istiace skrine
SRPP 2M02+4M00. Z istiacich skríň budú napojené poistkové prípojkové skrine
obyných domov a elektromerové rozvádzače RE v oplotení káblom NAYY-J 4x25.
Napájací kábel bude uložený pred napojovanými objektami v zelenom páse. Kábel je
uložený v zemi podľa STN EN 33 2000-5-52 v hĺbke 0.7m v pieskovom lôžku a opatrený
ochrannou doskou Dietzel Univolt KPL a výstražnou fóliou červenej farby. Pod cestou
budú káble v chráničke v hĺbke 1m. Pri zahájení zemných prác je potrebné vytýčiť
ostatné inžinierske siete a vzdialenosti dodržať podľa STN 73 6005.
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Verejné osvetlenie a rozhlas:
Riešenie osvetlenia nových komunikácií, vrátane riešenia informačného systému
včasného varovania obyvateľstva ktorý je súčasťou verejného rozhlasu mesta bude
predmetom následných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie.

Vyhradené technické zariadenia
Elektrické zariadenia a elektroinštalácia ktoré sú predmetom spracovania v tomto
projekte sú vyhradené technické zariadenia
skupiny A písmeno b) podľa
vyhl.č.508/2009Z.z.
Meranie spotreby elektrickej energie
Spotreba elektrickej energie bude realizovaná na NN strane polopriamym meraním
pomocou prúdových transformátorov a univerzálnej skrine merania USM. Fakturačné
merania budú zriadené u odberateľov pri dodržaní všeobecných podmienok o pripojení.
Uzemnenie trafostanice
Ochranné uzemnenie transformačnej stanice musí vyhovovať STN 33 3201. Zemný
odpor spoločnej uzemňovacej sústavy stanice bude vypočítaný podľa nameranej
rezistivity pôdy v mieste osadenia stanice tak, aby nebolo prekročené dovolené
dotykové napätie v zmysle STN 33 3201. Spravidla bude vyhotovená mrežová
uzemňovacia sústava s riadením potenciálu na povrchu.

E5.6.2

Preložky OOK, diaľkových káblov a miestnych
telekomunikačných káblov

Terajší stav telekomunikačných vedení
Územím Šumperky I a II v dĺžke cca 550 m vedie trasa OOK Hlohovec – Bojničky
obsahujúca dve HDPE rúrky DN 40. V jednej z nich je zafúknutý OK 4x12. Na území
Šumperky I sú umiestnené priebežné rúrkové spojky 1TS82 ( 2m od nej 1TS)
a v rovnakom mieste aj 1TS70 na rezervnej rúrke. V tomto mieste v smere od RSU
Hlohovec je ukončený aj miestny kábel FLE 25XN0,6 ako aj koniec ďalšej HDPE40
(PE3). Z trasy OOK+MK odbočuje smerom k poľnohospodárskemu družstvu aj ďalší
MK.
Trasa OOK, HDPE a MK v dĺžke cca 100 m zasahuje aj pod navrhnutú trasu
plánovaného preloženia št. cesty II/507.
Návrh preloženia OOK
Podľa etapizácie výstavby v územnom pláne mesta je preloženie št. cesty II/507
plánované na roky 2016 – 2025, kým výstavba IBV Šumperky je plánovaná o cca 3-4
roky skôr. Podmienkou realizácie IBV je však výstavba príjazdovej komunikácie do IBV
v polovičnom profile trasy preložky št. cesty II/507. Z toho vyplýva, že preloženie OOK
musí byť realizované tak, aby jeho trasa vyhovovala aj trase preloženia št. cesty II/507.
Preloženie OOK musí byť teda realizované v dĺžke cca 650 m.
Preloženie trasy OOK sa realizuje štandardným spôsobom a to tak, že optický
kábel sa zafúkne od ODF v pôvodnej rezervnej rúrke, ktorá sa predtým spojí na začiatku
novej trasy s novou HDPE rúrkou. Na konci novej trasy sa tento OK naspojkuje do
existujúceho káblu na druhom konci novej trasy novou optickou spojkou. Metalický kábel
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s rezervnou rúrkou PE3 sa skráti o cca 100 m a ponechá na začiatku novej trasy ako
rezerva, prípadne a prepojí do káblu smerom k družstvu.
Návrh novej trasy OOK a miestnej siete je v tomto štádiu spracovania
urbanistickej štúdie informatívne. Podrobnejší popis riešenia a presná trasa jednotlivých
vedení bude riešená v ďalších stupňoch projektovej prípravy.
Všetky stupne projektovej prípravy IBV Šumperky I dostane T-COM na
posúdenie.

E5.6.3

Zásobovanie plynom

Súčasný stav
Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne plynárenské zariadenia. Najbližší možný
bod napojenia je z kruhovej križovatky pri OC Kaufland.
V komunikácii na ul. Nitrianska sa nachádza STL plynovod, PN 0,3MPa, ktorý spadá do
koncepcie prevádzky SPP a.s., Bratislava, región Sever v Žiline, lokálne centrum Nové
Mesto nad Váhom (ďalej iba SPP a.s.).
Návrh riešenia
Návrh uvažuje s výstavbou obytnej zóny rodinných domov s jednou obchodnou
prevádzkou.
V prvej etape sa pritom uvažuje o výstavbe 29 rodinných domov a obchodnej prevádzky,
v ďalších etapách je možné zrealizovať ďalších cca 55 bytových jednotiek.
Predmetom riešenia je zabezpečenie dodávky plynu do všetkých navrhovaných
objektov. Zemný plyn bude využívaný pre decentralizované zdroje tepla, t.j vykurovanie,
ohrev teplej úžitkovej vody a varenie.
Množstvo plynu pre občiansku vybavenosť je odvodené od výpočtu potreby tepla,
pričom sme uvažovali s 108 % účinnosťou spaľovania zemného plynu a výhrevnosťou
34,7 MJ/m3. Pri výpočte ročnej potreby uvažujeme s vykurovaním 208 dní v roku pri 16
hod. prevádzkovej dobe.
Bilancia max. potrieb plynu 1.etapa (3,5x29)
Ročná potreba plynu 1.etapa

101,5 m3/hod
111 075 m3/rok

Bilancia max. potrieb plynu - zóna (3,5x84)
Ročná potreba plynu - zóna

294 m3/hod
321 720 m3/rok

Technické riešenie
Koncepcia zásobovania zemným plynom navrhovaného areálu si vyžaduje vybudovanie
STL plynovodu s prevádzkovým tlakom PN 0,3MPa.
Vybudovanie plynovodných prípojok pre jednotlivé odberné miesta, vrátane návrhu
merania odberu plynu pre ich hospodársky styk s SPP a.s., nie je predmetom riešenia
ani dodávky tohto projektu.
Od bodu napojenia STL plynovodu na Nitrianskej ulici je vedený STL plynovod
v dimenzii DN100, s prevádzkovým tlakom plynu 300 kPa.
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Trasa plynovodu je vedená v zelenom páse, v súbehu s navrhovanou komunikáciou
riešenej zóny. Potrubný rozvod plynovodu je navrhnutý z rúr PE 100, ťažkej rady SDR
17,6, v dimenzii D100 mm, vrátane prislúchajúcich tvaroviek a elektrotvaroviek.
Uzávery, ktoré budú osadené na plynovode, budú navrhnuté pre PN min. 0,6Mpa
a budú opatrené teleskopickými zemnými súpravami.

E5.6.4

Zásobovanie vodou

Súčasný stav
Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne rozvody pitnej vody. Najbližší možný bod
napojenia je z kruhovej križovatky pri OC Kaufland. Aj toto napojenie je len riešením
v rámci riešeného územia. Pre plnohodnotné zásobovanie lokality je potrebné
zrekonštruovať aj časť potrubia pred rodinnými domami v rozsahu 200m.
Návrh riešenia
Návrh uvažuje s výstavbou obytnej zóny rodinných domov s jednou obchodnou
prevádzkou. V prvej etape sa pritom uvažuje o výstavbe 29 rodinných domov
a obchodnej prevádzky, v ďalších etapách je možné zrealizovať ďalších cca 55 bytových
jednotiek. Nové vodovodné potrubie bude ale slúžiť aj pre zásobovanie budúcej
zástavby relizovanej smerom na Lipiny.
Požadovaná kapacita potrubia podľa ÚPN je trase preložky cesty II/507 DN150.
Riešenie v zóne je potom potrebné zabezpečiť tak, aby boli kryté požiadavky podľa
navrhnutého riešenia.
Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy Min. pôdohospodárstva SR
č.684/2006 z 14.11.2006.
Výpočet potreby vody
1.etapa
145 ob.x 135 l/ob.d
7 zam. x 60 l/zam.d
Qp

=
=
=

19 575 l/d
420 l/d
19 995 l/d = 0,231 l/s

Qm = Qp x kd = 0,231 x 1,4 = 0,3234 l/s
Qh = Qm x kh = 0,3234 x 1,8 = 0,5821 l/s

Zóna - celok
420 ob.
7 zam. x
Qm
Qh

x 135 l/ob.d =
56 700l/d
60 l/zam.d
=
420 l/d
Qp
=
57 120 l/d = 0,661 l/s
= Qp x kd = 0,661 x 1,4 = 0,9254 l/s
= Qm x kh = 0,9254 x 1,8 = 1,6657 l/s

Pre zásobovanie nových objektov v riešenom území navrhujeme vybudovanie vodovodu
profilu DN 150 mm, ktorý sa napojí na existujúci vodovod na Nitrianskej ulici. Pre
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jednotlivé navrhované objekty budú vyvedené prípojky, ktoré budú ukončené vo
vodomerných šachtách.

E5.6.5

Odkanalizovanie

Súčasný stav
Na riešenom území sa nenachádzajú rozvody splaškovej kanalizácie. Najbližší možný
bod napojenia na splaškovú kanalizáciu je pri kruhovej križovatke pri OC Kaufland.
Návrh riešenia
Návrh uvažuje s výstavbou obytnej zóny rodinných domov s jednou obchodnou
prevádzkou. prvej etape sa pritom uvažuje o výstavbe 29 rodinných domov a obchodnej
prevádzky, v ďalších etapách je možné zrealizovať ďalších cca 55 bytových jednotiek.
Nové vodovodné potrubie bude ale slúžiť aj pre zásobovanie budúcej zástavby
relizovanej smerom na Lipiny.
Požadovaná kapacita potrubia podľa ÚPN je v časti jestvujúcej komunikácie k PD
DN700a ďalej pokračuje v trase šumperského jarku DN 600. Riešenie v zóne je potom
potrebné zabezpečiť tak, aby boli kryté požiadavky podľa navrhnutého riešenia.
Výpočet množstva splaškových vôd je vypočítaný na základe údajov o potrebe pitnej
vody. Pri výpočtoch a návrhu odkanalizovania boli použité STN 73 6701 Stokové siete a
kanalizačné prípojky a STN 75 6401 ČOV pre viac ako 500 EO.
Výpočet množstva splaškových vôd – 1. etapa
Priemerný bezdažďový denný prietok
Q24 = 0,231 l.s-1 (určená výpočtom potreby pitnej vody)
Maximálny bezdažďový denný prietok
Qd = Q24 x kd , kde kd je koeficient dennej nerovnomernosti
Qd = 0,231 x 1,4 = 0,3234 l.s-1
Maximálny bezdažďový hodinový prietok
Qh = Qd x kh , kde kd je koeficient maximálnej hodinovej nerovnomernosti
Qh = 0,3234 x 2,1 = 0,67914 l.s-1

Výpočet množstva splaškových vôd – zóna -celok
Priemerný bezdažďový denný prietok
Q24 = 0,661 l.s-1 (určená výpočtom potreby pitnej vody)
Maximálny bezdažďový denný prietok
Qd = Q24 x kd , kde kd je koeficient dennej nerovnomernosti
Qd = 0,661 x 1,4 = 0,9254 l.s-1
Maximálny bezdažďový hodinový prietok
Qh = Qd x kh , kde kd je koeficient maximálnej hodinovej nerovnomernosti
Qh = 0,9254 x 2,1 = 1,9433 l.s-1
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Dažďové vody
Vzhľadom na to, že v navrhovanej oblasti vznikajú v dôsledku prívalových dažďov
miestne povodne, je potrebné dažďovú vodu zadržať na vlastnom pozemku
a nezaťažovať naviac Šumperský jarok, ktorý v súčasnosti odvádza dažďové vody
z celej oblasti.
Je potrebná aby rodinné domy mali vybudované vlastné vsakovacie zariadenia, resp.
aby časť záhrady slúžila ako dažďová záhrada (viď materiál : Protipovodňová ochrana
v povodí Šumperského jarku v katastri mesta Hlohovec, Ing. Michal Kravčík, ing. Dana
Kravčíková).

E5.7 Ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh
riešenia.
Znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia
V rámci realizácie jednotlivých etáp je potrebné zabezpečiť zvýšenú kontrolu okolitých
území, predovšetkým plochy v súčasnosti aj v návrhu využívané ako zeleň (Šumperský
jarok), aby neboli znehodnocované navážkami stavebného odpadu. Z tohto dôvodu je
potrebná permanentná kontrola množstva a miesta vyvážania stavebných odpadov
počas realizácie výstavby.
Riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
Objekt obchodnej prevádzky je určený pre využívané verejnosťou. Stavby určené pre
využívanie verejnosťou musia byť budované tak, aby spĺňali podmienky vyhlášky
č.532/2002 a mohli byť užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Riešenie protipožiarnej ochrany
Riešenie protipožiarnej ochrany vylepšuje návrh Zmien a doplnkov ÚPN SÚ Hlohovec
2006 ochranu obyvateľstva v tom zmysle, že návrhom komunikačného systému ciest v
riešenom území vytvára možnosť dopravnej obsluhy, a teda aj prístupu požiarnej
techniky, do všetkých jeho častí.
Požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany je potrebné riešiť v súlade so
zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi.
Pri navrhovaní stavieb a zariadení je potrebné rešpektovať platné technické normy SR,
ako aj špecifické pokyny a usmernenia Krajského riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Trnave, ktoré riadi vo svojich územných obvodoch výkon štátnej
správy (posudzuje dokumentáciu stavieb, ktorú si vyhradí z hľadiska osobitného
hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu, resp. dokumentáciu
tuzemských technologických zariadení, ktorá ako celok nepodlieha posúdeniu zhody
podľa osobitných predpisov).
Plnenie požiadaviek vyššie uvedených dokumentov a orgánov bude overované v rámci
príslušných územných a stavebných konaní.
Požiarna voda bude v území riešená z navrhovanej vodovodnej siete nadzemnými
hydrantami v maximálnej vzájomnej vzdialenosti do 180m.
V meste Hlohovec sa nachádza hasičská stanica so stálou službou. Vzdialenosť stanice
od riešeného územia bez realizácie preložky cesty II/507 je cca 1700m. V prípade
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vybudovania preložky cesty sa vzdialenosť skráti na ccca 1300m. Okrem toho na území
mesta pôsobí aj dobrovoľný obecný hasičský zbor.

Riešenie ochrany pred povodňami
Mesto Hlohovec sa v súčasnosti riadi ustanoveniami Povodňového plánu záchranných
prác mesta Hlohovec z r. 2005, ktorý bol schválený OR HaZZ v Piešťanoch.
V súčasnosti je pripravený nový povodňový plán záchranných prác pre mesto Hlohovec
(zo dňa 14.10.2010) ktorý sa v súčasnosti pripravuje na schválenie na Ob.v Trnave,
odb. COaKR.
Pri navrhovaní stavieb a zariadení je potrebné rešpektovať povodňový plán kraja
zostavený Krajským úradom životného prostredia v Trnave a schválený Ministerstvom
životného prostredia SR.
Riešené územie ale nebude ohrozované záplavami zo strany Váhu.
Lokalita Šumperského jarku je vystavovaná miestnym povodniam ktoré vznikajú z
prívalových dažďov. V tom čase je odvádzaná jarkom zrážková voda
z lesopoľnohospodárskej a urbánnej krajiny o ploche 227,5 hektárov.
Doterajšie úpravy pri zaústení Šumperského jarku do kanalizačného systému mesta sú
nepostačujúce (nepostačujúce dimenzie priepustov), a spolu so zanedbanou údržbou
spôsobili v minulosti v časti riešeného územia záplavy. Súčasťou výstavby na
podmienených územiach (v súvislosti so záplavami) bude aj posúdenie odtokových
pomerov a jestvujúcich priepustov a riešenie údržby celého systému zo strany
príslušného správcu.
Realizovanie udržateľných protipovodňových opatrení v mieste Šumperského jarku je
jedným z riešení ktoré majú za cieľ ochrániť južnú časť mesta Hlohovec v smere toku
pred povodňami. Opatrenia je potrebné realizovať v celom povodí na všetkých jeho
plochách v súlade materiálom Protipovodňová ochrana v povodí Šumperského jarku
v katastri mesta Hlohovec (MVO Ľudia a voda, Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Dana
Kravčíková – január 2011).

Opatrenia
v súlade
materiálom
Protipovodňová
ochrana
v povodí
Šumperského jarku v katastri mesta Hlohovec ktoré je potrebné realizovať
v celom povodí:
V povodí Šumperského jarku je potrebné jednorazové zadržanie 66 tis. m3 pre extrémnu
zrážku 80 mm. To znamená, že na ploche celého povodia je potrebné umiestniť
vodozádržné prvky, ktoré dokážu zadržať povodňový objem.
Opatrenia sú rozdelené na 4 oblastí, v ktorých je potrebné zrealizovať opatrenia:
1
Pre poľnohospodársku krajinu
2
Pre infraštruktúru lesných a poľnohospodárskych ciest
3
Pre rokliny
4
Pre parcely so spevnenými plochami
Návrh revitalizácie lesov, lesných a poľnohospodárskych ciest a eróznych rýh
Vychádzajúc z analýzy je potrebné urobiť v lesoch, na cestách v lese a
poľnohospodárskej krajine hrádzky, odrážky a protierózne zábrany na objem vody 5933
m3. Na všetkých lesných a poľnohospodárskych cestách je potrebné v rozmedzí 20-50
metrov urobiť odrážky na cestách prepojených na nasiakavacie jamy, do ktorých by sa
zbierala dažďová voda a umožňovalo sa jej vsiaknuť do podzemia.
Na všetkých eróznych ryhách je potrebné vybudovať drevené, kamenné i zemné
hrádzky, ktoré sa perspektívne sa zanesú a zázemia. Jednotlivé typy navrhovaných
leso-technických opatrení, prípadne kombinácie typov, sa navrhnú konkrétne v teréne
na základe plochy, z ktorej budú zadržiavať povrchovo odtekajúcu vodu (je to vlastne
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zberná plocha medzi navrhovanou prehrádzkou a najbližšími prehrádzkami
umiestnenými nad), z terénnych podmienok a druhu miestneho materiálu vhodného
k použitiu na ich zhotovenie. Prehrádzky sa umiestňujú do terénu, ktorý je pripravený na
zalesňovanie ešte pred samotnými zalesňovacími prácami. 1 bežný meter hrádzky z
guľatiny o výške 30 – 40 cm v type terénu so začínajúcimi eróznymi ryhami bude mať
zádržný objem priemerne 0,50 m³ a prehrádzky o výške 80 – 90 cm bude mať zádržný
objem cca 1,5 m³. Predpokladané počty jednotlivých typov hrádzok sú v pomere 1:1. Na
potrebné zvýšenie retenčnej schopnosti bude potrebné vybudovať cca 11 100 bežných
metrov prehrádzok. Čo najvhodnejším umiestením vybraných typov hrádzok a
prehrádzok v teréne, využitím mikroreliéfu je možné zvýšiť akumulačné priestory
a rozšíriť prírodný akumulačný priestor.

Návrh zbierania dažďových vôd zo striech a spevnených plôch
V lokalitách spevnených plôch - perspektívne v rozšírení individuálnej bytovej výstavby
v údolí Šumperského jarku, je potrebné zrealizovať systém na celkový objem dažďovej
vody o objeme 6.903 m3. Tento systém odporúčame zrealizovať systémom dažďových
záhrad tak ako je uvedené v manuáli Protipovodňová ochrana v povodí Šumperského
jarku v katastri mesta Hlohovec.
Dažďová záhrada je atraktívne depresné miesto v záhrade na zachytávanie dažďovej
vody zo spevnených nepriepustných plôch ako sú strechy, chodníky, parkoviská,
príjazdové cesty. Pre dobre priepustnú piesočnatú pôdu sa odporúča pomer zbernej
plochy ku ploche dažďovej záhrady 5:1. Ak sú pôdy horšej kvality a menej priepustné,
potom sa odporúča pomer 3:1. Ak dažďová záhrada má viac ako 30 m2, odporúčame
dažďovú záhradu rozdeliť na viac menších záhrad.
Očakávané výsledky zo zrealizovaných opatrení:
- Povodňový stav pri zrážkach do 80 mm nebude zaregistrovaný
- Povodňový stav pri prívalových zrážkach nad 80 do 120 mm bude odpovedať
špecifickému povodňovému prietoku s kulmináciou ako pri zrážke 40 mm. To
znamená, že kulminačný povodňový odtok klesne o viac ako 60%.
- Povodňový stav pri extrémnych zrážkach nad 120 mm klesne na cca 50%
pôvodného prietoku, to znamená, že ochranné opatrenia vytvoria stupeň
protipovodňovej ochrany, ako keby do povodia padla zrážka o výdatnosti 60 mm.
V prípade, že daný úhrn zrážok bude dlhší ako jeden deň stupeň rizika vytvorenie
povodne bude ešte nižší

Riešenie podmienok MO SR:

Vzhľadom na skutočnosť, že v blízkosti navrhovanej lokality sa nachádzajú vojenské letecké
pozemné zariadenia, ktoré pre svoju činnosť majú stanovené ochranné pásma v ktorých je
zakázané umiestňovať stavby alebo zariadenia, vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad
určenú mieru a vykonávať činnosti , ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť ich prevádzku, je
potrebné dodržať nasledovné výškové obmedzenie stavieb, ktoré je stanovené vo väzbe na
členenie záujmového územia a jestvujúci výškopis:
UB - A1, A2
8,9 m nad úrovňou okolitého terénu
UB – B1, B2
8,9 m nad úrovňou okolitého terénu
UB – C1, C2
8,9 m nad úrovňou okolitého terénu
UB – D1, D2, D3
6,3 m nad úrovňou okolitého terénu
UB – E1, E2, E3
6,3 m nad úrovňou okolitého terénu
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Riešenie pamiatkovej starostlivosti a ochrany kultúrnych
pamiatok:

Investor (stavebník) si od Krajského pamiatkového úradu v Trnave v jednotlivých stupňoch
stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej
činnosti z dôvodu, že stavebnou činnosťou, resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu
archeologických nálezísk, ako aj k porušeniu doteraz neevidovaných archeologických
pamiatok.

Zábery PPF nad rámec ÚPN mesta Hlohovec
Vplyvom priemetu parciel z reg.E do riešeného územia a vedením hranice riešeného územia
po okraji týchto parciel (blok D), ako aj pokračovaním hranice ako kolmého priemetu na
hranice parciel (blok B), prišlo k odchýlkam hranice zastavaného (riešeného) územia podľa
ÚPN mesta Hlohovec v prospech riešeného územia v urbanistickej štúdii nasledovne:

Funkcia
Celková plocha
Z toho v z.ú.
Bonita
BPEJ
Plocha závlah

E5.8

Blok B

Blok D

bývanie
0,1775
6
0147402
0

bývanie
0,8025
6
0147402
0

Chránené časti krajiny

Plochy dotknuté navrhovaným zámerom sa nachádzajú v zmysle zákona v l. stupni
ochrany.
Navrhovaným zámerom však môžu byť z hľadiska ochrany prírody a krajiny dotknuté
nasledovné lokality (podľa MÚSES sídelného útvaru Hlohovec):
Biocentrá
Biocentrom môže byť ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé
podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a
prirodzený vývoj ich spoločenstiev. V sledovanom území boli vyčlenené biocentrá
regionálneho a miestneho významu.
RBC2 Mladý háj
Bažantnica - prerušované lesné komplexy s trávnatými plochami, zameraná na chov
bažantov. Územie s pomerne vysokou diverzitou druhov, najmä pernatých dravcov.
Biocentrum zahŕňa genofondovú lokalitu G17 a biologicko-esteticky významné územie
MBC6 Uhliare
Biocentrum v blízkosti mesta Hlohovec. Predstavuje teplomilné spoločenstvá trávobylinných, krovitých až lesných biotopov, ku ktorým pristupujú biotopy viníc a sadov.
Všetky cenózy tvoria významnú mozaiku.
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MBC7 Teplá dolina
Biocentrum JV od mesta Hlohovec v jeho tesnej blízkosti. Predstavuje teplomilné
prevažne trávo-bylinné spoločenstvá s rôznym podielom krovín a stromov. Významný
prvok, hlavne svojim postavením a vzťahom k lokalitám bezprostredne zasahujúcim do
intravilánu mesta.

Biokoridory
Biokoridor možno charakterizovať ako priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý
spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých
organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
MBK 4 Šumperky
Smerovanie biokoridora prebieha južne od intravilánu mesta Hlohovec. Prepája
významné lokality podobného charakteru tejto časti sledovaného územia ako sú RBC2
Mladý háj s MBC7 Teplá dolina, MBC6 Uhliare až MBC5 Zámocký park Hlohovec. Na
viacerých miestach sa nachádzajú v jeho trase aj negatívne prvky. Najrozsiahlejší úsek
len s minimálnymi prvkami NSKV a TTP je v jeho strednej časti na lokalitách Jaská hora
a Lipiny. Jeho funkčnosť je dôležitá hlavne pre výmenu informácií medzi koncovými
biocentrami.
Riešenie kolízneho bodu existujúcich aktivít v riešenom území:
KB 13 Vplyvy poľnohospodárskeho areálu a iných činností na MBC6,
MBC7 a MBK4 (Eliminovať negatívne vplyvy poľnohospodárskeho areálu a iných
činností na
biocentrá a biokoridor.)
Poľnohospodársky areál sa nenachádza v území na ktorom priamo leží biocentrum, ani
ním priamo nevedie trasa biokoridoru. V čase spracovania MÚSES (1999) bolo v ÚPN
mesta Hlohovec akceptované ochranné pásmo živočíšnej výroby, ktoré zasahovalo do
tesnej blízkosti MBC7 Teplá dolina ktoré bolo zároveň zahrnuté do miestneho
biokoridoru MBK4 Šumperský jarok. Toto ochranné pásmo bolo v ďalšom období (2006)
redukované na vzdialenosť 200m od samotných objektov živočíšnej výroby. Dnes sa zo
strany riešeného územia nachádza celé pásmo hygienickej ochrany v areáli
poľnohospodárskeho družstva. V ďalšom období (po r. 2016) by celá živočíšna výroba
mala byť z areálu v Hlohovci vymiestnená.
V návrhu je riešené oddelenie ako jestvujúcich aktivít (poľnohospodársky areál) , tak aj
budúcich aktivít (polyfunkčná zóna s výrobno-obslužnými funkciami) pásom ochrannej
a izolačnej zelene.
Tento pás je viazaný nateraz na polohu preložky cesty II/507 a je riešený zo strany
medzi komunikáciou a areálom PD. V súčasnosti čas realizácie tejto komunikácie je
veľmi problematické určiť a v území je vyhradený len koridor, ktorý do doby jej realizácie
bude v celom rozsahu plniť funkciu zelene - v tejto etape až krajinnej s riešením
Šumperského jarku v súlade s protipovodňovou ochranou. (Protipovodňová ochrana
v povodí Šumperského jarku v katastri mesta Hlohovec, spracovateľ MVO Ľudia a voda,
Ing. Michal Kravčík, CSc., Ing. Dana Kravčíková, 2011).
Riešenie kolíznych bodov plánovaných aktivít v riešenom území:
- KB 9 Navrhovaná preložka cesty II/507 v blízkosti smerovania MBK4, návrh
polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny pozdĺž tejto preložky, čiastočne na
území MBK4, navrhovaná bytová výstavba (IBV) v tesnej blízkosti MBK4 zásah do okrajovej časti biokoridoru:
o MBK4 (Šumperky) smerovať do navrhovanej izolačnej zelene medzi
IBV a
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polyfunkčnou zónou.
o Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu
vegetačných úprav s dôrazom na plochy v dotyku s MBK4.
Trasa biokoridoru MBK4 Šumperský jarok podľa MUSES je vedená od RBC2 Mladý háj
cez MBC7 Teplá dolina, MBC6 Uhliare, následne cez Šajby, Lipiny, Jaskú horu k areálu
Zámockej záhrady. Nezasahuje teda územie priamo, ale vedie len v dotyku.
V riešení urbanistickej štúdie k pôvodným navrhovaným plochám zelene podľa ÚPN
mesta Hlohovec boli naviac pričlenené plochy súčasnej zelene v trase celého
Šumperského jarku. Šumperský jarok podľa návrhu je len v jednom mieste križovaný
novou miestnou komunikáciou ktorou sa zabezpečí lepšia obslužnosť územia. Do doby
kým nebude realizovaná preložka cesty II/507, nebude riešené ani toto križovanie.
(Prvé križovanie je už v mieste kde je povrchový rigol).
Súčasťou riešenia urbanistickej štúdie je aj podnet na prehodnotenie vedenia trasy
preložky tejto cesty, čím by vznikol lepší priestor pre zachovanie prírodných daností
územia.
KB10 Návrh polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny pozdĺž preložky cesty
II/507
v tesnom dotyku s MBC7 (Teplá dolina):
o Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu
vegetačných úprav s dôrazom na plochy v dotyku s MBC7.
V čase spracovania MÚSES (1999) boli v ÚPN mesta Hlohovec na plochách dnešnej
obytnej zóny riešené plochy pre rozvoj polyfunkčnej, výrobno-obslužnej zóny. Tento
kolízny bod zostal v riešení aj naďalej po zmene na obytnú zónu (v ukladacej časti je
ešte stále pôvodný text polyfunkčnej zóny).
Zásadnou zmenou je zmena navrhovaného pôvodného funkčného využitia na bytovú
výstavbu. V rámci bytovej výstavby sú nižšie indexy zastavania územia a vyššie indexy
zelene. Zároveň v regulatívoch zastavania pozemkov je riešená minimálna odstupová
vzdialenosť smerom k územiu Teplej doliny – min. 5m od hranice pozemku. V návrhu sú
v kontakte s touto lokalitou situované pozemky s väčšou výmerou. Dosiahne sa tým
nižšia hustota zástavby s väčším podielom zelene k zastavaným plochám.
-

Znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia
Z hľadiska ochrany prírody je najväčší posun v návrhu riešenia urbanistickej štúdie
oproti pôvodnému ÚPN v zakomponovaní celého rozsahu Šumperského jarku do
riešeného územia.
Realizovanie udržateľných protipovodňových opatrení v mieste Šumperského jarku je
jedným z riešení ktoré majú za cieľ ochrániť južnú časť mesta Hlohovec v smere toku
pred povodňami a zároveň posilniť biodiverzitu. Získaný potenciál je možné následne
využiť pre vytvorenie oddychovej prímestskej zóny.
Urbanistická štúdia je spracovaná tak, že rešpektuje existenciu významných lokalít
(interakčných plôch) a neuvažuje so zmenou ich funkčného využitia. Tým predchádza
zmenám ekologických podmienok s následnou zmenou v druhovom zložení
a poškodeniu alebo zmene ich charakteru. Zároveň sa tým minimalizuje rozsah výrubu
drevín a zabezpečuje zachovanie existujúcej krajinnej zelene. Na týchto plochách nie
sú navrhované žiadne budovy, ani iné bariérové prvky.
V tejto súvislosti by bolo vhodné prehodnotiť aj nutnosť realizovania preložky cesty
II/507 v úseku Šumperského jarku. Dopravné napojenie výhľadových plôch cez mestský
blok E musí umožňovať migráciu drobných živočíchov v rámci celého riešeného územia
zelene.
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Hlavné funkčné plochy sú umiestňované na plochách dnešnej ornej pôdy s nízkou
bonitou.
Usporiadanie pozemkov v rámci novo navrhovanej obytnej zóny umožňuje vybudovanie
a rozvoj funkčnej verejnej alebo súkromnej sprievodnej zelene so stromami a kríkovými
porastmi.
V návrhu sa nepočíta s výstavbou stavieb a zariadení, ktoré môžu byt' stredným alebo
veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky č.338/2009 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
V prípade malého zdroja
znečisťovania ovzdušia je povinný každý producent požiadať o súhlas mestský úrad.

E5.9

Etapizácia a vecná a časová koordinácia

Celé riešené územie je v súlade s úpravou Územného plánu mesta Hlohovec Ú 2009/1
súčasťou priebežnej etapy 2001 - 2025.
Navrhnutá podrobnejšia etapizácia vychádza z podnetu objednávateľa UŠ a súvisí
s riešením konkrétnych investičných zámerov, v súlade s pripravenosťou územia
a zohľadňuje územno-technické podmienky zadania UŠ.
Prvá etapa výstavby – od roku 2012
So začiatkom realizácie prvej etapy sa počíta v roku 2012.
V prvej etape budú vybudované:
- napojenie na účelovú komunikáciu, vrátane prístupovej komunikácie
s premostením v mieste križovania Šumperského jarku.
- Časť miestnej komunikácie prechádzajúcej vymedzeným územím prvej etapy
- Príslušné upokojené komunikácie nachádzajúce sa na území prvej etapy
- všetky rozvody technickej infraštruktúry ktoré sú na základe ÚPN mesta
Hlohovec verejnoprospešnými stavbami (kanalizácia, vodovod, plynovod od
kruhovej križovatky pri OC Kaufland, preložka VN vedenia a nová trafostanica
a príslušné NN vedenia, preložka optických káblov prechádzajúcich riešeným
územím.
- Z hľadiska budovania funkčných celkov sa počíta v prvej etape s vybudovaním
rodinných domov v mestskom bloku C1 a C2
Okrem riešeného územia je v tejto etape potrebná aj koordinácia s rekonštrukciou
jestvujúceho verejného vodovodu medzi miestom napojenia (kruhová križovatka pri OC)
a vodovodom na Nitrianskej ulici (cca 200m).
Druhá etapa výstavby
V druhej etape budú vybudované:
- Príslušné predĺženia miestnej komunikácie prechádzajúcej vymedzeným územím
druhej etapy výstavby
- Príslušné upokojené komunikácie nachádzajúce sa na území druhej etapy
- Príslušné rozvody technickej infraštruktúry
- Z hľadiska budovania funkčných celkov sa počíta v druhej etape s vybudovaním
rodinných domov v ostatných mestských blokoch
Podmienená výstavba
Táto etapa je podmienená pripravenosťou územia.
Jedná sa o územie, ktoré :
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bolo v čase prívalových dažďov zatápané.
V časti bloku D1 vzhľadom na svahovitosť územia by bolo vhodnejšie pre lepšie
sprístupnenie z územia ktoré by si vyžadovalo zmenu ÚPN.
- V časti bloku D3 by boli potrebné prekládky IS väčšieho rozsahu.
V prípade zrealizovania potrebných opatrení (vybudovanie protipovodňových
opatrení a ostatných podmienok) a vzájomnom skoordinovaní postupu výstavby
dopravnej a technickej infraštruktúry je možné realizovať výstavbu jednotlivých etáp
i súčasne.
-

E 5.10

Pozemky na verejnoprospešné stavby

Podrobný rozsah verejnoprospešných stavieb a pozemkov, resp ich častí, ktoré
nemožno zastavať sú predmetom výkresu verejnoprospešných stavieb.
V riešení sú konkretizované všetky verejnoprospešné stavby ktoré bolo potrebné
v riešenom území rešpektovať:
DC/2 - nová trasa preložky cesty II/507
DC/12 - všetky prístupové cesty nevyhnutné na sprístupnenie lokalít výstavby
navrhovaných
v ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006,2010 s existujúcou cestnou sieťou, vrátane
navrhovaných technických a šírkových úprav na jestvujúcich komunikáciách
VV/1 - rozšírenie verejného vodovodu vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj podľa
ZaD ÚPN
SÚ 2000,2003,2006, 2010 a následnej technickej dokumentácie
VK/2 – rozšírenie verejnej kanalizácie vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj podľa ZaD
ÚPN
SÚ 2000,2003,2006, 2010 a následnej technickej dokumentácie
EE/3 – všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutné pre zásobovanie
lokalít
výstavby navrhovaných v ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006, 2010 elektrickou
energiou
EP/4 – všetky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutné pre zásobovanie
lokalít
výstavby navrhovaných v ZaD ÚPN SÚ 2000,2003,2006, 2010 plynom
OZ/3 – budovanie nevyhnutnej izolačnej a ochrannej zelene na celom území mesta
Hlohovec
podľa špecifikácie vo výkrese regulatívov graficke časti podľa ZaD ÚPN SÚ
2000,2003,2006, resp. podľa následne spracovaného generelu zelene mesta
Hlohovec

E 5.11

Návrh regulatívov a limitov

Regulatívy funkčného využívania pozemkov, stavieb a zariadení dopravnej a
technicke infraštruktúry
UB – A1
Územie dopravnej a technickej infraštruktúry
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
V riešenom urbanistickom bloku sa rešpektuje:
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umiestnenie jestvujúcich dopravných komunikácií, ktorých pôvodná kategória má
byť podľa ÚPN nahradená vyššou (z jestvujúcej účelovej komunikácie presun
podľa návrhu na MZ 8,5/40 kategórie B2)
zariadenia na odvádzanie dažďových vôd – povrchový rigol so zaústením do
kanalizačnej siete.
V súčasnosti funkčný transformátor,( ktorý bude v budúcnosti nahradený v rámci
spoločného riešenia)

Územie je zároveň určené pre umiestnenie VPS technickej infraštruktúry.
PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

stavby komunikácií pre motorové vozidlá
komunikácie pre peších a cyklistov
stavby a zariadenia pre zásobovanie vodou
stavby a zariadenia pre odvádzanie odpadových vôd,
stavby, zariadenia a plochy pre zachytávanie a odvod zrážkovej vody
stavby a zariadenia pre zásobovanie elektrickou energiou,
stavby a zariadenia pre zásobovanie plynom
stavby a zariadenia pre zásobovanie teplom
stavby a zariadenia pôšt a telekomunikácií,

Všetky stavby a zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby svojimi rozmermi
neprevyšovali úroveň okolitých stavieb v obytnej zóne.
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. parkovisko pre pracovníkov údržby,
2. parkovo upravená líniová a plošná zeleň,
NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
1. všetky ostatné funkcie

UB – A2
Územie statickej dopravy
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
V riešenom urbanistickom bloku sa rešpektuje umiestnenie zariadení statickej
dopravy – parkovacích plôch a garáží.
Urbanistický blok je v súčasnosti funkčne aj priestorovo stabilizovaný. Jestvujúcu
garážovú kolóniu je potrebné v budúcnosti nahradiť parkoviskom
s primeranými povrchovými úpravami a s doplnením minimálneho rozsahu
zelene.
PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie
1. stavby garáží
2. plochy pre parkovanie osobných automobilov,
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. parkovo upravená líniová a plošná zeleň,
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2. ostatné parkovacie plochy,
NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
1. všetky ostatné funkcie

UB – B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3 Územie obytnej výstavby - rodinných domov
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie mestského bloku slúži výlučne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe
rodinnými domami. Rodinné domy samostatne stojacimi.
PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie
1. bývanie v obytných budovách (rodinných domoch). Odstavné miesta
obyvateľov rodinných domov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov s
preferenciou garáží ako stavebných súčastí rodinných domov,
2. zeleň súkromných záhrad.
Vhodné (konvenujúce) funkcie
2. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia,
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia,
4. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok
MHD,
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň,
6. nevyhnutné odstavné plochy pre automobily.
Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie
1. zariadenia ktoré je možné integrovať do bytovej budovy v súlade s STN-EN 73
4301 Obytné budovy
NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
1. výroba, skladovanie, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, ako aj zariadenia
dopravy a technického vybavenia, ako hlavné stavby,
2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom,
hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzujú využitie územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä
na účely bývania a občianskeho vybavenia.

UB – E1

Územie ochrannej a izolačnej zelene

Sprievodná zeleň komunikácií a zeleň s primárnou izolačnou funkciou. V
nevyhnutných prípadoch je v rámci sprievodnej a izolačnej zelene možné
realizovať zariadenia technického vybavenia okolitých mestských blokov, ktoré
však výškovo nemôžu presahovať okolitú zeleň.
PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie
1. sprievodná zeleň komunikácií s nízkou zeleňou (tráva, kríkový porast),
2. izolačná zeleň s vysokou zeleňou (vysoký kríkový porast, stromy),
Vhodné (konvenujúce) funkcie
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1. pešie komunikácie súvisiace s dopravnou funkciou cestných komunikácií
(napr. spojnice priechodov pre chodcov).
Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie
1. nevyhnutné zariadenia technického vybavenia riešené ako podzemné
vedenia
NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
1. všetky ostatné funkcie.

UO – E2, E3 Územie krajinnej zelene
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Sprievodná zeleň na mieste vodných tokov
PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie
1. plochy pôvodnej alebo krajinársky upravenej prírodnej zelene,
Vhodné (konvenujúce) funkcie
1. pešie komunikácie súvisiace s rekreačnou funkciou zelene.
Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene.
NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
1. všetky ostatné funkcie.

Regulatívy priestorového usporiadania
Rodinné domy budú riešené ako prízemné s obytným podkrovím, zastrešené šikmou
strechou alebo ako dvojpodlažné a zastrešené plochou strechou.
Odporúčané je riešenie ako prízemné rodinné domy s obytným podkrovím a
zastrešením šikmou strechou so sklonom do 40 stupňov.
V prípade dvojpodlažného riešenia, zastrešenie bude realizované plochou strechou,
resp. strechou šikmou so sklonom do 20 stupňov, realizovanou bez nadmurovky nad
2NP.
Obchodná prevádzka bude riešená ako jednopodlažná, s maximálnou výškou
neprevyšujúcou okolitú zástavbu. Výška v mieste atiky nepresiahne 6,3 m nad úrovňou
jestvujúceho – pôvodného terénu, výška v hrebeni nepresiahne 8,9 m nad úrovňou
jestvujúceho – pôvodného terénu. Prípustné je aj ustúpené podlažie, ak výška atiky
ustúpeného podlažia nepresiahne 8,9 m. Rozsah ustúpeného podlažia bude maximálne
50% plochy 1NP.

Regulatívy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbánnych priestorov,
zastavovacích podmienok
Sú zrejmé z výkresu č. 5 a z výkresu č. 6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Všetky stavby - rodinné domy v riešenom území musia mať riešené parkovanie vozidiel
na vlastnom pozemku. Minimálnym riešením je parkovanie na spevnených plochách
umiestnených pri vstupe na pozemok, resp. umiestnenie jedného parkovacieho miesta
v garáži a min. jedného miesta pred garážou. Optimálnym riešením je zabezpečenie
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dvoch parkovacích miest v garáži a dvoch pohotovostných parkovacích miest na
spevnených plochách pred garážou.
Obchodná prevádzka umiestnená v obytnej zóne musí mať riešený parkovacie miesta
v súlade s STN EN 73 6110. Podľa návrhu parkovacie miesta pre zákazníkov budú
riešené na vymedzených miestach pri miestnej komunikácii.
Súčasťou riešenia jednotlivých prevádzok musí byť priestor pre umiestnenie smetných
nádob. Požadovaný je priestor pre min. dve 110 litrové nádoby. (1x TKO, 1x separovaný
zber).

F

Vyhodnotenie variantného a alternatívneho riešenia.

Riešenie urbanistickej štúdie je predkladané ako celok s riešením dopravnej a technickej
infraštruktúry. V rámci riešenia sú jednotlivé územia rozdelené na samostatné mestské
a urbanistické bloky.
Celé územie prvej etapy je jednoznačne definované a s variantným riešením neuvažuje.
V rámci ďalších etáp, predovšetkým v urbanistickom bloku B3 a B4 je možné základné
riešenie čiastočne modifikovať podľa rozsahu pozemkov pripravených na realizáciu.
Základné kapacity územia sa tým nezmenia.

G
Určenie stavieb na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o
umiestnení stavby
Pre všetky stavby v riešenom území bude vypracovaná dokumentácia pre územné
rozhodnutie s následným rozhodnutím o umiestnení stavby.

H

Podnety na zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec
1

Na základe zistených prieskumov a rozboru lokality (Šumperský jarok v tejto
časti vytvára hlboký zárez v jestvujúcom území (cca 6m), ktorý je vystavený
nadmernej vodnej erózii. V uplynulých obdobiach sú v území evidované
opakujúce sa prívalové dažde ktoré spôsobujú pri zaústení jarku do
kanalizačného systému mesta miestne povodne.), stanoviska vlastníka
komunikácie II/507 – TTSK, o neuvažovaní s investičnou akciou (Preložka
cesty II/507 v južnej časti mesta) je potrebné zreálniť riešenie nadradenej
komunikačnej siete v tejto mestskej časti. Komunikáciu je potrebné riešiť ako
miestnu, s trasovaním mimo územie Šumperského jarku.

2

V území je potrebné riešiť krajinnú zeleň podľa urbanistickej štúdie, ktorá
vychádza z jestvujúceho stavu územia. Optimálnym riešením z hľadiska
ochrany zložiek ŽP a MUSES sa javí prepojiť územie OZ03 podľa ÚPN mesta
Hlohovec s s lokalitou MBC6 Uhliare.

3

V priestoroch Šumperského jarku je riešená protipovodňová ochrana podľa
materiálu: Protipovodňová ochrana v povodí Šumperského jarku v katastri
mesta Hlohovec, ktorá bola potom podrobnejšie spracovaná v projekte Návrh
revitalizácie krajiny v katastri mesta Hlohovec (04/2011). Riešenia týchto
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materiálov boli zapracované aj do riešenia UŠ. Ich riešenie je potrebné
v generovanej podobe doplniť aj do riešenia ÚPN mesta Hlohovec.
4

42

Riešenie urbanistickej štúdie vychádza z hraníc KN podľa registra E.
Priemetom týchto hraníc prišlo k odchýlkam hranice zastavaného územia
navrhnutej v ÚPN mesta Hlohovec a riešenej urbanistickej štúdie. Zároveň
tým vznikli plochy na ktoré je potrebné získať súhlas na záber PPF. Priebeh
jednotlivých hraníc je zrejmý z grafickej časti UŠ.

