Zadanie schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 26 dňa 23.4.2009

Zadanie urbanistickej štúdie
„Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I“
Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie 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“1 územnoplánovací
podklad. Potreba obstarania urbanistickej štúdie ako alternatívneho riešenia územného plánu zóny
v nadväznosti na vymedzenie zóny 04 Výrobno-obsluţná Zajačky pre spracovanie územného plánu
zóny vyplynula z rokovaní o zámeroch potencionálnych stavebníkov a riešení výstavby v lokalite
Zajačky a Šumperky I (IBV 70) tak, 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 preloţky 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.
Návrh zadania urbanistickej štúdie je spracovaný v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva
ţivotného prostredia z
25.1.2001 č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii.
Návrh zadanie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I“
A) Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie:
Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I. bude pouţitá
 na overenie a spodrobnenie územného plánu mesta Hlohovec z hľadiska umiestnenia trasy
preloţky cesty II/507 a riešenie regulatívov výstavby s ohľadom na jej umiestnenie
a predpokladaný termín realizácie aţ v etapizácii 2016-2025,
 overenie moţností 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 pouţitá
 ako koncepcia rozvoja výstavby v riešenom území,
 v prípade, ţe sa na základe jej spracovania a prerokovania preukáţe potreba spracovania
zmeny územného plánu mesta Hlohovec bude zároveň pouţitá ako podklad pre zmenu ÚPN
SÚ Hlohovec,
 bude môcť byť pouţitá 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-obsluţná zóna Zajačky, pre koordináciu jednotlivých
podkladov vo vzťahu k umiestneniu trasy preloţky cesty II/507 vo vymedzenom území,
 v prípade rozhodnutia o obstarávaní územného plánu zóny môţe byť na návrh orgánu
územného plánovania (mesta Hlohovec) upustené od spracovávania konceptu, resp. môţe
byť prerokovaná urbanistická štúdia podkladom pre spracovanie konceptu riešenia.
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B) Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie.
Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie je ustanoviť na vymedzenom území:
 zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania
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
moţného zastavania a únosnosť vyuţívania územia,
 nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa
územného plánu nemoţno 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.
Pri jej spracovaní je potrebné :
 overiť a spodrobniť návrh preloţky trasy cesty II/507 podľa územného plánu mesta Hlohovec
vo vymedzenom území,
 vymedziť nevyhnutú územnú rezervu pre budúce umiestnenie preloţky trasy cesty II/507,
vrátane cestnej zelene a chodníka (min. na jednej strane),
 overiť moţnosť riešenia výstavby na pozemku p.č. 6290/10 o výmere 760 m2 (maloobchodná
predajňa InCeram) v súlade s celkovým návrhom riešenia urbanistickej štúdie,
 riešiť dopravné napojenie všetkých stavieb a pozemkov vo vymedzenom území,
 riešiť prístup k poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde a k stavbám na pozemku p.č.6952/1
(trvalé trávnaté porasty),
 navrhnúť riešenie pre realizáciu výstavby v súčasnom časovom horizonte,
 navrhnúť dopravné napojenie na preloţku cesty II/507 podľa návrhu (podľa alternatívnych
riešení),
 vymedziť obytnú zónu Šumperky I a jej priestorové prepojenie na okolité územie i priľahlé
rozvojové plochy v súlade s územným plánom mesta Hlohovec,
 navrhnúť základné funkčno-priestorové usporiadanie bytovej výstavby v rozsahu
a podrobnosti územného plánu zóny:
 vymedziť nové verejné priestory v obytnej zóne pre vybudovanie mestských obsluţných
komunikácií a prístupových komunikácií k jednotlivým objektom, ako aj jednotlivých
sietí technickej infraštruktúry vrátane prípojok k jednotlivým blokom, resp. objektom
v súlade s územným plánom mesta Hlohovec,
 stanoviť koncepciu pre napojenie obytnej zóny a jednotlivých blokov na siete technickej
infraštruktúry,
 stanoviť členenie obytného územia na jednotlivé bloky vrátane ich základných
regulatívov,
 stanoviť konkrétne regulatívy a limity,
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riešiť problematiku odvedenia povrchových vôd v danej lokalite,
riešiť problematiku prístupu do krajiny a k poľnohospodárskej pôde.

C) Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie.
Základnou platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre vymedzené územie je územný plán
mesta Hlohovec - Územný plán sídelného útvaru Hlohovec (ďalej ÚPN SÚ Hlohovec), v znení
posledných Zmien a doplnkov ÚPN SÚ Hlohovec – aktualizácia 2006, ktoré boli schválené
Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 11.9.2008 ( záväzná časť VZN č.99/2008 s
účinnosťou od 1.10.2008)2 a úpravy ÚPN SÚ Hlohovec - Ú 2008/01, ktorú schválilo Mestské
zastupiteľstvo mesta Hlohovec dňa 11.12.2008. Pre spracovanie urbanistickej štúdie je potrebné
brať údaje z územného plánu mesta Hlohovec ako východiskový stav, je ich v rámci návrhu
urbanistickej štúdie vo vymedzenom území potrebné overiť a spodrobniť.

Výrez z výkresu č.2 Komplexný urbanistický návrh „Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2006“,
čistopis 08/2008 (AUREX spol. s.r.o.)

Zóna 04 Výrobno-obslužná zóna
Zajačky v sebe zahŕňa územie lokality
Zajačky na pravej strane (smerom do
centra), kde sa uţ realizovala výstavba
(InCeram, YURA, JUTEX, ...,
REART),
súčasný
areál
Poľnohospodárskeho
druţstva
Hlohovec, pričom toto územie má
tvoriť polyfunkčnú zónu (výrobnoobsluţné funkcie v súlade s príslušným
regulatívom funkčného vyuţitia PZ
3

Zadanie schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 26 dňa 23.4.2009

02) a na ľavej strane je územie novej výstavby „Šumperky I (70 IBV)“, so zaradením do orientačnej
etapizácie 2016-20253. Územie garáţí je akceptované, s navrhnutou intenzifikáciou ako plochy
a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáţe a parkoviská.
Pre ďalší územný rozvoj je ťaţiskové
umiestnenie (smerové aj výškové
riešenie) preloţenia trasy cesty II/507
(ako MZ 8,5/50) pri jej vjazde z juhu do
mesta na jeho východný okraj (s
vyuţitím súčasnej malej okruţnej
kriţovatky 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 aţ v etape 2016-2025.
ÚPN SÚ Hlohovec vo výkrese č. 7
Regulatívy územného rozvoja vymedzuje na
vymedzenom území riešiť (juhozápadne od
prístupovej komunikácie ku Kauflandu aţ po
po mestský blok s regulatívom UZ 01 C)
mestský blok s regulatívom funkčného vyuţitia
UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ
DOMY, regulatívom hmotovo-priestorového
riešenia 2 NP+S.
REGULATÍV UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE RODINNÉ DOMY:
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie mestského bloku slúţi výlučne na bývanie v nízkopodlaţnej zástavbe rodinnými domami.
FUNKČNÉ VYUŢITIE:
PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:
Dominantné (primárne) funkcie:
1. bývanie v obytných budovách (rodinných domoch),
2. zeleň súkromných záhrad.
Vhodné (konvenujúce) funkcie:
1. bývanie v nízkopodlaţných bytových domoch do 8 b.j. (max. 2NP +
podkrovie),
2. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich sluţieb 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,
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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 sluţieb 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 sluţby 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 vyuţitie územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to
najmä na účely bývania a občianskeho vybavenia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
odstavné miesta obyvateľov IBV musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov
s preferenciou garáţí ako stavebných súčastí rodinných domov,
parkovanie uţívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a sluţieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov,
bývanie v nízkopodlaţných bytových domoch je vhodné lokalizovať ako prechodovú formu
medzi rodinnými domami a HBV,
maximálna výška nízkopodlaţných bytových domov a zariadení občianskeho vybavenia nesmie
presahovať stanovený výškový regulatív mestského bloku,
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 3, 70 IBV , predpokladaný počet obyvateľov 200.
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Základné ustanovenia sú premietnuté do zadania tejto štúdie. Spracovateľ urbanistickej štúdie
musí v rámci spracovania štúdie vychádzať aj z ostatných údajov územného plánu mesta Hlohovec,
ktoré sú tu uvedené, hlavne z hľadiska:
a) MÚSES (výkres č.3 MÚSES Reálny stav a návrhy):
Návrh riešenia vyčlenených kolíznych bodov 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.
Návrh riešenia vyčlenených kolíznych bodov plánovaných aktivít v riešenom území:
KB 9 Navrhovaná preloţka cesty II/507 v blízkosti smerovania MBK4, návrh polyfunkčnej
výrobno-obsluţnej zóny pozdĺţ tejto preloţky, čiastočne na území MBK4, navrhovaná bytová
výstavba (IBV) v tesnej blízkosti MBK4 - zásah do okrajovej časti biokoridoru:
MBK4 (Šumperky) smerovať do navrhovanej izolačnej zelene medzi IBV a polyfunkčnou
zónou.
Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu vegetačných úprav s
dôrazom na plochy v dotyku s MBK4.
KB10 Návrh polyfunkčnej výrobno-obsluţnej zóny pozdĺţ preloţky cesty II/507 v tesnom dotyku s
MBC7 (Teplá dolina):
Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu vegetačných úprav s
dôrazom na plochy v dotyku s MBC7.

Výrez z výkresu č.3d MÚSES – reálny stav a návrhy, Ochrana a tvorba krajiny
„Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2006“,
čistopis 08/2008 (AUREX spol. s.r.o.)

6

Zadanie schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 26 dňa 23.4.2009

b) riešenia technickej infraštruktúry:

Výrez z výkresu č.5 Návrh vodného hospodárstva „Zmeny a doplnky ÚPN SÚ
Hlohovec 2006“, čistopis 08/2008 (AUREX spol. s.r.o.)

Výrez z výkresu č.6 Návrh energetiky „Zmeny a doplnky ÚPN SÚ
Výrez z výkresu č.6 Návrh energetiky „Zmeny a doplnky ÚPN SÚ
Hlohovec 2006“, čistopis 08/2008 (AUREX spol. s.r.o.)

Vyčíslenie potrieb a návrhov pre jednotlivé rozvojové plochy je v rámci textovej časti Zmien
a doplnkov ÚPN SÚ Hlohovec 2006, čistopis 08/2008 v kapitolách K. Vodné hospodárstvo a L.
Zásobovanie energiami.
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D) Vymedzenie riešeného územia:
Mesto Hlohovec
k.ú. Hlohovec
mestská časť 3 Juh
urbanistický obvod 14 Teplá dolina
časť územia zóny 04 Výrobno-obsluţná
zóna Zajačky
(podľa kapitoly N.5. územného plánu mesta
Hlohovec)

Pozemky registra C :
 6274/1
 6274/2
 6274/7
 6274/8
 6290/1
 6290/6
 6290/10
 6290/11
 6290/19
 6290/20
 6954/1
 6956/1
 6962
 6963
© =Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
PISKN mesta Hlohovec, na základe dát k 18.12.2008

Uvedené sú len základné pozemky dotknuté výstavbou 1.etapou bytovej výstavby a k nej
priľahlej časti územia preloţky cesty II/507. Podrobný zoznam pozemkov registra C a registra
E, ktoré budú dotknuté riešením komplexnej urbanistickej štúdie budú spracované v rámci
štúdie, v rámci prieskumov a rozborov vlastníckych vzťahov (v textovej aj v grafickej časti
urbanistickej štúdie).
Z hľadiska riešenia urbanistickej štúdie bytovej
výstavby Šumperky I bude urbanistickou
štúdiou riešená časť zóny 04 Výrobnoobsluţná zóna Zajačky vo vyznačenom
rozsahu, pričom:
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a) riešenie priestorového a výškového usporiadania preloţky cesty II/507 musí byť spracované
v celej trase od bodu, kde začína preloţka aţ po malú okruţnú kriţovatku na Nitrianskej
ulici (cesta II/513). Predmetom podrobného riešenia nebude riešenie kriţovania novej trasy
s pôvodnou trasou cesty II/507. Výsledkom riešenia musí byť stanovenie potrebnej územnej
rezervy pre jej budúcu realizáciu a riešenie dopravnej obsluţnosti celého územia zóny 04 do
realizácie preloţky cesty II/507,
b) územie bytovej výstavby Šumperky I bude riešené v celom rozsahu z hľadiska riešenia
cestnej siete – dopravnej obsluţnosti, technickej infraštruktúry pre celú lokalitu (vrátane
kapacít potrebných aj pre iné lokality v súlade s územným plánom mesta Hlohovec),
1. etapa výstavby Šumperky I (definovaná pozemkom registra E p.č. 4673, o výmere
23 407 m2, orná pôda (nesúlad DP), mimo zastavaného územia a priľahlé pozemky
(vrátane pozemkov registra C p.č. 6290/1, 6290/10, 6290/6) bude riešená v podrobnosti
územného plánu zóny,

c)

riešenie ostatného územia zóny 04 Výrobno-obsluţná zóna Zajačky bude v rozsahu riešenia
zabezpečenia dopravného napojenia a technickej infraštruktúry v súlade s návrhom rozvoja
tohto územia podľa územného plánu mesta Hlohovec a stanovenie základných regulatívov
a limitov.
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E) Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia.
Za účelom overenia návrhu trasy preloţky cesty II/507 vo vymedzenom úseku – pozdĺţ
oplotenia areálu PD aţ po jej napojenie na malú okruţnú kriţovatku na Nitrianskej (ceste
II/513) môţu byť spracované aj varianty riešenia umiestnenia cesty II/507 tak, aby boli
minimalizované zásahy do biokoridorov a biocentier a minimalizované zásahy do
poľnohospodárskej pôdy.
V nadväznosti na tieto variantné riešenia musia byť súbeţne riešené aj ostatné časti
urbanistickej štúdie v celom rozsahu.
Spracovateľ musí v prípade variantných riešení spracovať celkové zhodnotenie jednotlivých
variantov a odporučiť najvýhodnejší variant.
F) Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie.
1. Urbanistická štúdia bude spracovaná v grafickej a textovej časti (vrátane príslušných
tabuliek, grafov a podobne). Z hľadiska obsahu štúdie je základný (minimálny) obsah
a rozsah určený v bode G).
2. Mierka hlavných výkresov 1:1000.
3. Nevyhnutnou súčasťou grafickej aj textovej časti urbanistickej štúdie bude vyhodnotenie
vlastníctva pozemkov podľa registra E a registra C (prieskum a rozbor vlastníckych
vzťahov).
4. Súčasťou štúdie bude aj dokladová časť, v ktorej budú zhromaţdené všetky stanoviská ,
vyjadrenia a iné podklady zabezpečené počas spracovávania. Táto dokladová časť bude
súčasťou 1 sady urbanistickej štúdie.
G) Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej
štúdie.
1. V rámci rozsahu a spôsobu spracovania textovej a grafickej časti urbanistickej štúdie budú
dodrţané všetky ustanovenia schváleného zadania urbanistickej štúdie.
2. Urbanistická štúdia bude obstarávaná prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 2 a zákona
č.50/1976 Zb. v znení noviel, ktorá potvrdila návrh zadania urbanistickej štúdie bytovej
výstavby Šumperky I.
3. Technické spracovanie:
Textová a grafická časť štúdie bude odovzdaná na prerokovávanie min. v 3 vyhotoveniach
a v digitálnej forme
 textová časť - Word, pdf,
 grafická časť v pdf (jednotlivé výkresy) a v digitálnej forme s dodrţaním JTSK
v niektorom s formátov dgn, dwg alebo dxf.
4. Po jej schválení bude odovzdaná v čistopise (v prípade jej zmien) v 3 vyhotoveniach,
vrátane digitálnej formy podľa bodu 3.
5. Urbanistická štúdia bude minimálne obsahovať:
Textovú časť, ktorá bude riešiť:
 základné údaje:
 hlavné ciele a úlohy,
 vyhodnotenie územnoplánovacej dokumentácie
 údaje o súlade riešenia územia so zadaním.
 riešenie urbanistickej štúdie:
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 vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých
regulovaných pozemkov,
 opis riešeného územia,
 väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce,
 vyhodnotenie limitov vyuţitia územia, napr. limity vyuţitia prírodných zdrojov a
potenciálu územia, ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné
rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického
vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho
fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok,
 urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného
vyuţitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania,
občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie
priestorovej kompozície a organizácie územia,
 začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových
zón a do ostatnej krajiny,
 určenie pozemkov, ktoré nemoţno zaradiť medzi stavebné pozemky,
 zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením moţného
zastavania a únosnosti vyuţívania územia,
 umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä
vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie
hĺbky, šírky a výšky zastavania (podlaţnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a
napojenia stavby na moţnosti prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného
technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám zelene,
 intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a
ich účelového vyuţitia, najmä rozsah a mieru stavebného vyuţitia vyjadrené
koeficientom zastavanosti, indexom podlaţnosti, koeficientom stavebného
objemu, podielom zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku a limitmi
podľa druhu stavby,
 prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania
charakteru existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy,
pouţitie niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia,
 opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné
dopravné a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä
trasovanie a rozmerové parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej
vybavenosti, vrátane napojenia na pozemok s určením spôsobu odvozu alebo
zneškodnenia odpadu,
 ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr. zniţovanie
negatívnych vplyvov na zloţky ţivotného prostredia vrátane rizikových faktorov,
riešenie stavieb uţívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie, riešenie protipoţiarnych a protipovodňových opatrení,
 chránené časti krajiny,
 etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby,
výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásem,
zmeny vyuţitia územia a iných cieľov a úloh,
 pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,
 návrh všetkých regulatívov a limitov:
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regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania pozemkov a
stavieb,
 regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,
 regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok,
 určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
 regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny,
 určenie stavieb, na ktoré sa nevyţaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
 poţiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,
 pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom
zastavanom území obce,
 zoznam verejnoprospešných stavieb.
 doplňujúce údaje:
 v doplňujúcich údajoch sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné
údaje, ktoré nie je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvádzať v riešení urbanistickej
štúdie. Tieto údaje musia mať uvedený zdroj,
 dokladovú časť (len v sade č.1)
Grafickú časť, ktorá bude riešiť
 Hlavné výkresy 1:1000.
 Výkres širších vzťahov v mierke 1:5000
Výkresy grafickej časti urbanistickej štúdie:
 širšie vzťahy so zameraním na limity vyuţitia územia, na koordináciu súčasnej a
navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a
krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability v rámci obce s
vyznačením hranice riešeného územia,
 prieskum a rozbor vlastníckych vzťahov (register C a register E)
 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,
 výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na
pozemok,
 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade
katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu,
 vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích
podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na
verejnoprospešné stavby,
 výkres zásahov do poľnohospodárskej pôdy,
 výkres zásahov do lesnej pôdy,
 doloţku civilnej ochrany.
V prípade variantných riešení musí byť rozsah upravený pre jednotlivé varianty.
Návrhy nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej pôdy musia byť spracované
v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. (o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov) a vyhlášky č.508/2004 Z.z. a príslušnými súhlasmi na
nepoľnohospodárske pouţitie, ktoré boli vydané pre schválenie územného plánu mesta Hlohovec
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(ÚPN SÚ Hlohovec).
Zadanie spracoval:
Ing. Gabriela Danišovičová, úsek územného plánu a urbanistiky, Mestský úrad Hlohovec
Údaje o
odborne spôsobilej osobe podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb. v znení noviel,
prostredníctvom ktorej bude zabezpečované obstarávanie urbanistickej štúdie Šumperky I:
Ing. Miroslav Polonec, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
registračné číslo: 118

______________________________________________________________________________
1

po úprave smernej časti územného plánu mesta Hlohovec Ú 2009/01, Ú 2009/02, ktoré budú predmetom
schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 23.4.2009

2

textová a grafická časť Zmien a doplnkov ÚPN SÚ Hlohovec 2006, čistopis 08/2008 je zverejnená na
www.hlohovec.sk, v sekcii regionálny rozvoj, územný plán

3

zmena etapizácie v rámci Úpravy Ú 2009/02 do priebežnej etapy 2001-2025
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Príloha zadania urbanistickej štúdie bytovej výstavby Šumperky I

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania
návrhu zadania urbanistickej štúdie bytovej výstavby Šumperky I
p.č.
1. Bytové hospodárstvo
Hlohovec, s.r.o.

doručené
26.3.2009

reg.záznam
8620/2009

stanovisko/pripomienka
bez pripomienok

vyhodnotenie
Akceptuje sa.

2.

eustream, a.s.

2.4.2009

9075/2009

Akceptuje sa.

3.

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a
záchranného zboru v
Trnave

2.4.2009

9076/2009

4.

Slovnaft, a.s.

2.4.2009

9077/2009

5.

Hydromeliorácie,
štátny podnik

3.4.2009

9160/2009

nezasahuje do ochranného pásma
prepravnej siete eustream, a.s..
riešiť poţiadavky vyplývajúce zo
záujmov poţiarnej ochrany v súlade so
zákonom NR č.314/2001 Z.z. o
ochrane pred poţiarmi v znení
neskorších predpisov a súvisiacimi
predpismi
nedochádza k stretu záujmov a ich
produktovodnými vedeniami
oznámenie pre ţiadateľov o
vypracovanie odborného stanoviska k
existencii hydromelioračných stavieb
(odplatná sluţba).

6.

Slovenská správa ciest 7.4.2009

9290/2009

Cesty druhej a tretej triedy ( v Hlohovci
cesta druhej triedy II/507 v trase
Šintava-Hlohovec, cesta druhej triedy
II/513 v trase Leopoldov -Kľačany a
cesta tretej triedy III/513 14 v trase k.ú.
Hlohovec - Pastuchov) patria podľa
zákona NR SR č.416/2001 Z.z. do
kompetencie VÚC. Návrh zadania je
potrebné odsúhlasiť s Úradom
Trnavského samosprávneho kraja
Trnava, ktorý je ich majetkovým
správcom.

Akceptuje sa.
Trnavskému
samosprávnemu
kraju bol
doručený oznam
o prerokovaní
návrhu zadania.

7.

Slovenská
8.4.2009
elektrizačná
prenosová sústava, a.s.

9422/2009

V danej oblasti nemá vedenia ani
elektrické zariadenia a neplánuje
výstavbu nových elektroenergetických
zariadení.

Akceptuje sa.

Akceptuje sa.
Uplatniť v
návrhu
urbanistickej
štúdie.
Akceptuje sa.
Akceptuje sa.
Uplatniť
obstarávateľom
štúdie resp.
spracovateľom
urbanistickej
štúdie
objednávku na
vypracovanie
odborného
stanoviska.
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8.

Obvodný banský úrad
v Bratislave

8.4.2009

9424/2009

V predmetnej veci oznamuje , ţe k
Akceptuje sa.
návrhu zadania urbanistickej štúdie
bytovej výstavby Šumperky I, ktorá
rieši územie v susedstve areálu PD a
areálu Kaufland pre bytovú výstavbu a
trasu preloţky cesty II/507 v k.ú.
Hlohovec nemá námietky. Podľa
evidencie sa na záujmovom území
nenachádzajú loţiská vyhradených
nerastov a nie sú ani iné záujmy, ktoré
by bolo potrebné chrániť podľa
banských predpisov.

9.

Obvodný úrad pre
9.4.2009
cestnú dopravu a
pozemné komunikácie
Trnava

9567/2009

K návrhu zadania urbanistickej štúdie
bytovej výstavby Šumperky I,
zverejnenej na www.hlohovec.sk úrad
nemá námietky.

Akceptuje sa.

10. Ministerstvo obrany
SR

9.4.2009

9568/2009

Nemá pripomienky k zadaniu
urbanistickej štúdie bytovej výstavby
Šumperky I, vzhľadom na to, ţe
lokalita sa nachádza cca 1000 m od
vojenských zariadení nesmú prekáţky
prevyšovať hranicu 166 m.n.m..
Preloţku cesty II/507 je potrebné
konzultovať s Ministerstvom obrany
SR z dôvodu koordinovaného postupu
pri zabezpečovaní presunov a prepráv v
uvedenej lokalite.

Akceptuje sa.
Spracovateľ ho
zohľadní pri
návrhu
urbanistickej
štúdie.

11. TRANSPETROL

9.4.2009

9569/2009

Predmetná akcia nezasahuje do
ochranného pásma ropovodu a
nedotýka sa záujmov
TRANSPETROLU. Ţiadne
pripomienky.

Akceptuje sa.

12. Krajský stavebný úrad 9.4.2009
Trnava

9570/2009

1.návrh zadania UŠ je spracovaný v
súlade s § 3 vyhl. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii

Akceptuje sa.

2.Zadanie kompletne určuje
poţiadavky a ciele, ktoré sa
spracovaním UŠ bytovej výstavby
Šumperky I majú dosiahnuť, zásady,
ktoré je potrebné v riešení rešpektovať
ako aj rozsah a postup prác pri
spracovaní UŠ.

Akceptuje sa.
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11. SPP - distribúcia, a.s.

15.4.2009 9766/2009

3. V zmysle metodického usmernenia
MVRR SR (MVRR-20087315/51910:533 zo dňa 11.9.2008), ak
má byť UŠ pouţitá ako podklad pre
územné konanie, musí byť prerokovaná
v zmysle § 21 stavebného zákona.
Podľa § 17 ods.3 stavebného zákona sú
metodické usmernenia záväzné pre
všetky orgány územného plánovania.

Akceptuje sa.
Návrh
urbanistickej
štúdie bude
prerokovaný v
zmysle § 21
stavebného
zákona a
usmernenie
MVRR.

4. K zadaniu UŠ bytovej výstavby
Šumperky I nemáme ţiadne
pripomienky.

Akceptuje sa.

K prerokovaniu urbanistickej štúdie
bytovej výstavby Šumperky I Vám
oznamujeme, ţe prípadné rozširovanie
existujúcich plynárenských zariadení
bude moţné aţ po predloţení
poţiadaviek na mnoţstvo, charakter,
miesto odberu a následnej aktualizácii
hydraulickej siete plynofikácie mesta ,
ktorá preverí kapacitné moţnosti
existujúcej siete a stanoví podmienky
napojovania nových odberateľov v
novej lokalite.

Akceptuje sa.
Ide o lokalitu
určenú na
výstavbu
územným plánom
mesta,
podrobnejšie
údaje o potrenej
kapacite budú
predmetom
spracovania
urbanistickej
štúdie.

Plynofikáciu nových lokalít je nutné
riešiť formou ţiadosti o pripojenie
obytnej zóny resp. priemyselnej zóny.

Akceptuje sa.
Pripomienka
priamo nesúvisí
so spracovaním
urbanistickej
štúdie.

Samotná plynofikácia jednotlivých
odberateľov bude riešená formou
Ţiadosti o pripojenie OPZ v kategórii
"domácnosti" resp. v kategórii "mimo
domácnosť".

Akceptuje sa.
Pripomienky
priamo nesúvisí
priamo so
spracovaním
urbanistickej
štúdie.

Jednotlivé stupne prípravnej
dokumentácie na riešenie plynofikácie
nových lokalít ţiadame konzultovať s
SPP-distribúcia a.s. - LC Nové Mesto
n/V.-DSAs.

Akceptuje sa.
Spracovateľ bude
konzultovať
návrh riešenia
plynofikácie
lokality podľa
poţiadavky.
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