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1. Dôvody na obstaranie územného plánu

Hhvným  dôvodom  pre  spracovanb  územnopHnovacej  dokumentácie je  potreba  právne  záväzného
dokumentu   s jednoznačne   stanovenými   regubtívmi  pre   rádenie   a koordháciu  stavebných  aktivft
a hvestÉných  čimostí  Požridavka  obstarať  územný  pňn  zóny  pre  dané  úzerie  (t.j.  pre  rozvojové

pbchy č.  3, 4, 5) vypwa  prrimo z nadradenej územnopŔnovacej dokumentácie  - z územného pHnu
obce Nedožery-Brezany.

ĎaEím  dôvodom je  skutočnost', že  kle  o vhstnkky pomerne rozdrobené územie.  Rozvoj tohto ú2Ä3mri

preto nb É  reáhy  bez jasnej ubanÉtickej koncepcie.  Územný  pňn zóny ÚPN-Z) je preto jedhým
nástrojom na  koordháciu zámerov jednotHvých vhstníkov v územi  Jedným z dôvodom pre obstararie
územného pÉnu zóny je aj hiciatíva nbktorých vhstnĺkov pozemkov, tvorricrih územie zóny.

0 potrebe spracovanja ú2Bmného pňnu zóny rozhodlo Obecné zastupfte l'stvo v Nedožeroch-Brezanoch
uznesením č.  89/2016 zo dňa  14.  12.  2016.

Za  danej  sftuácb   obec  Nedožery-Brezany   hbbvah  obstaranb  úzmmopňnovacej  dokumentácÉ.
Obstarávanie   úzmmopňnovacej   dokumentácie   v zmysb   §   2a   stavebného   zákona   zabepečuje

prostrednbtvom odborne spôsobibj osoby.

2. Uľčenie vstupných ciel'ov rozvoja územia, celkového rozvoja riešeného
územia

V  zmysk  ustanovení §   1  zákona  č.  50/1976 Zb.  o územnom púnovani' a stavebnom porridku v znenĺ

neskorškh  predpÉov   bude   cieľom  pripravovaného  územného  pňnu  obytnej  zóny  v  Nedožeroch-

Brezanoch  kompkmé   réšenk  prÉstorového  usporridania  a  fi]nkčného  využívania  úzeria,  najmä
stanovenje  podrobných  reguhtívov  pre  umjestnenie  stavieb  a ubanÉtkkých  fiinkcň  na jednotfivých

pozemkcx)h, v súhde s princpmi trvab udržatel'ného rozvoja.

Cbľom   spracovania   územného   pÉnu   zóny,  ako  vypbhía  z  flentffikovaných  probÉmov  v  rámci

prbskLmov a rožborov, je ďalej:

•    zÉkať relevantnú územnopňnovaciu dokumentáchL ktorá bude ďabj slúžft' ako záväzný podklad

pre územné konarie

•     využft' pok)hový potencňl obce i samotnej k)kalfty pre obytné fimkcb

•     vytvorit'  podmienky   pre   vznik  kvalitnej  ubanistbkej  Štruktúry,  s  koncepčne  usporhdanou

zástavbou

•     nájst' kompromÉ medzi záujmami vhstnflĹov pozemkov a najvhodnejšh využfth daného územia

•    navrhnúť phohodnotné pokrytb územia zóny dopravným a technickým vybavenh
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3. Vyrnedzenie riešeného územia

Riešené  územie  sa  nachádza  v  okrese  Prbvidza, v  Trenčrinskom kraji v obci Nedožery-Brezany, v
katastráhom  území  Brezany.  Ležĺ na  severnom okraji obce,  čristočne  v zastavanom území obce, v
bkalfte s mbstnymi názvami Nadávky (západná časť rbšeného územh) a Homé záhumnÉ (východná
časť  rbšeného  územri).  Ide  o  úzerie  s potencÉbm  pre  rozvoj  obytnej  fi]nkcie.  Rozsah  rÉšeného
úzsmja je  totožný  s  vymedzenh  rozvojových  plôch  č.  3, 4 a  5  v územnom pKne  obce Nedožery-
Brezany.

Rbšené  územÉ  zóny  sa  nachádza juhovýchodne  od  zastavaného  územri  obce,  prčom  naň prrimo
nadväzuje. Úzmie má svahovftý relÉf, klesajúci zo severovýchodu na juhozápad, s nadmorskou výškou
od 296 m.n.m. do 312 m.n.m.

Ceková   výmera   rÉšeného   územri   zóny  je   približne   10   ha.   V   súčasnosti  sa  v  rješenom  územĺ

nenachádza  žiadna  zástavba,  s  výnimkou  4  novopostavených  rodinných  domov  vo  východnej  časti
rbšeného územh (Horné Záhumnie). Inak kle o ornú pôdu, využívanú na pol'nohospodárske účeý.

RÉšené  úz€mb  É  z južnej  strany  ohraničené  exÉtujúcou  obytnou  zástavbou,  zo  západnej  strany
žekznicou,  zo  severnej  strany  čristočne  dnom  úvalhy  s  nelesnou  drevhovou  vegetácbu  a  ffibu
vonkajšbho  ekktrbkého  vedenri  VN  22  kv.  Predstavuje  prhodzené  rozšffenie  zastavaného územía,

prBom má potencňl prÉpbť k zvýšenhi kompaktnosti pôdorysu obce.

Záujmové  úz€mje  pre  rbšenie  Šhšbh  vzt'ahov  vymedzujeme  v  okruhu  100  m  od hranbe  réšeného

územá zóny.
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Obr.: Vymedzenie  rbšeného územia na podklade katastráhej mapy -reg. C (červená čhrkovaná
črira)

Zoznam  všetkých  pozemkov  spadajúckh  do  rÉšeného  územh,  ktoré  budú  predmetom reguŔcie, je
uvedený v naskdujúcej tabuľke.
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Tab. : Zoznam pozemkov v rbšenom úz3mí

člslo paľcely ľeglstra  C Číslo paľcely registra  E

1339/1 1304/1

1 339/2 1 304/2

1339/15 1305/1

1339/16 1 305/2

1 339/32 1306/1

1339/35 1 306/2

1 339/36 1307/1

1339/37 1 307/2

1339/38 1308/1

1339/39 1 308/2

1339/41 1309/1

1339/42 1 309/2

1 339/45 1312/1

1339/46 1312/2

1 339/47 1313

1316/1 1314

1316/3 1315/1

1316/4 1 3 1 5/2

1316/5 1334

1316/6 1335

1494/1 1336

1494/2 1339

1494/3 1340

1494/4 1343

1494/5 1344

1494/6 1347

1494/7 1348

1494/8 1351

1494/9 1352

1289/1  (malá časť) 1356

1289/7 1359

1289/8 1360

1289/9 1361

1289/12
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4. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane
záväznej časti

Pri spracovanĺ územného  pŔnu zóny je  potrebné  vychádzať zo záväznej časti územhého pŔnu obce
Nedožery-Brezany.   Územný   pún   obce   Nedožery-Brezany   bol   schvákný   uznesenh  obecného
zastupfteľstva  v  Nedožeroch-Brezanoch  č.   7#012  2D  dňa  29.   02.   2012.   Jeho  záväzná  časť  boh
vyhJásená všeobecne záväzným narjadenh obce Nedožery-Brezany č.  1/2012.

RÉšené úzerie zóny územný pňn obce Nedožery-Brezany vymedzuje pre rozvoj obytnej fimkcie ako
obytné územb.  Pre rozvojové  plochy č. 3, 4 (k)kalfta Nadávky) stanovuje územný pÉn obce Nedožery-
Brezany nas bdovné reguhtíyy fimkčného využívania územh:

Pr4)ustné fimkčné využívanb :

•     bývanie v rodinných domoc-h (BR)

Obmedzujúce fimkčné využívanb (prputné s obmedzx3nh):

•     prÉhišné verejné dopravné a technbké vybavenie nevyhnutné pre obshihu úzgmri

•     zákJadná  občhnska vybavenosť bkáheho významu (služby, maloobchod, verejné stravovanje)

do 200 m2 zastavanej plochy v pobfiinkčnom objekte

•     bývanje v bytových domoch

•     výroba  bez  negatívnych  a  rušhých  vpbnrov  -  remeselné  prevádzky  do  200  m2  zastavanej

pk,chy

•     hrÉká a oddychové plochy pre rezidentov

Zakazujúce fimkčné využívank (neprípustné) :

•     živočšna výroba (okrem drobnochovu do l veľkej dobytčej Édnotky)

•     prbmysehá výroba a skbdy s vysokými nárokmi na dopravnú obshihu

•     občianska   vybavenosť   nadmjestneho   významu  s vysokými  nárokmi  na   dopravnú  obsluhu

a s negatívnym vpbrvom na kvalftu prostredia

•     stavby pre hdividuáhu rekreáciu

•     všetlqĺ           ostatné           druhy          č inností          ktoré           by          svojhi          negatívnymi

vpývmi (napr. zápachom, hlukom) prrimo abbo neprrimo obmedzili využftie susedných parc É I

Pre  rozvojovú  plochu  č.  5  (k)kalfta  Horné  záhumnje)  sú v územnom  pŔne  obce  Nedožery-Brezany
učené nasbdovné reguhtí\y fimkčného využívanri územri:

Prpustné fimkčné využívanb :

•     bývanie v rodinných domoch (BR)

Obmedzujúce fimkčné využívanb (pr4)ustné s obmedzmh):

•     prÉlušné verejné dopravné a technkké vybavenie nevyhnutné pre obshihu územri

•     základná  občhnska vybavenost' k)káheho významu (služby, maloobchod, verehé stravovanb)

do 200 m2 zastavanej pkmhy
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•     výroba  bez  negatívnych  a  rušhqích  vpbnĺov  -  remesehé  prevádzlqí  do  200  m2  zastavanej

pk,chy

•     ihrÉká a oddychové pbchy pre rezidentov

Zakazujúce fimkčné využĺvanie (neprpustné):

•     ži`/očBna výroba (okrem drobnochovu do 3 vel'lých dobytčkhjednotbk)

•     prkmysehá výroba a sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obshihu

•     bývarie v bytových domoch

•     občianska   vybavenost'  nadriestneho   významu  s vysokými  nárokmi  na  dopravnú  obshihu

a s negatívnym vphom na kvalftu prostredia

•     stavby pre hdivmuáhu rekreáciu

•     všetky           ostatné           druhy           čiimostĹ           ktoré           by           svojhi          negatívnymi

vpmi (napr. zápachom, hhikom) prrimo abbo neprrimo obmedzili využitie susedných parcÉI

Územný pÉn obce Nedožery-Brezany  pre  dané  rozvojové  plochy (č.  3, 4,  5)  ďabj defmuje v rámci
reguhtĺvov prbstorového usporridaria maximáhu výšku zástavby a maximáhu htenzmi využfth pfth
nasbdome:

•            maximálna výš ka zástavby: 2 nadzemné podlažia

Regubtív   určuje   maximálny   počet  nadzermých  podhžĹ   Maximálnu  výšku  zástavby  je  prpustné

prekročft' o výšku Šikmej strechy s max.  1 využitel'ným podkrovným podlažhL za podrienky prevereri
vypracovanĺm archftektonkko-ubanjstbkej Štúdb.

•     maximálne per€ento zastavanosti: 40%

Intenzita  využitri   pKkh  je  učená  maxímáhym  percentom  zastavanosti  (pomer  zastavanej  pkx}hy
k pkx3he pozenh x  100).  Do zastavaných plôch sa nezapočftavajú spevnené maripulačné a dopravné

pbchy.

•     minimá]ne percento nespevnených plôch: 20%

Minímáhy  pocliel nespevnených plôch je vyjadrený ako podiel nespevnenej plochy a plochy pozemk`L

násobený  čÉk)m  100.  Nespevnenou plochou sa rozumb zatrávnená plocha abbo záhrada, chodnmí a
odstavné plochy pokryté Štrkom, pbskom akbo zatrávňovachi tvámbamĹ

Uvedené regubtú sú súčasťou záväznej časti územného pŔnu obce Nedožery-Brezany a je potrebné
kh rešpektovat' v rÉšení územného pÉnu obytnej z5ny v Nedožeroch-Brezanoch.
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5. Požiadavky vyplývajúce zo širších vzt'ahov riešeného územia zóny k obci z
hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického
vybavenia

DopTava

Rbšené  územb je  bez  akýchkoľvek  kommikáciĹ  Na  hranici  rbšeného územia  končh  dve  mbstne

komunjkáck fiukčnej trkdy C3, z toho jedna v bkalite Nadávky a jedna v kykalfte Horné záhunmje.

Najbližšri  autobusová  zastávka  hromadnej  dopravy  je  na  ceste  1.   triedy  č.  1/64;  v  miestnej  časti

Nedožery, asi 180 m od okraja rbšeného úzx;mh.

Pre rkšenb dopravného vybavenri na územĺ rekreačnej zóny stanovujeme nasbdovné požiadavky:

•    počftať  s   dvomi  bodmi  dopravného  napQŕria  územri  zóny  na  exÉtujúcu  sÉť  riestnych

komunikácií -cez Žhrsku uL a SLidkovÉovu uL

•    počftať v rkšenom území s koridormi pre hh"é obshžné mbstne kommikáck fimkčnej triedy

C3 a kategórb MO 7/30

•    ostatné mbstne komunjkácb navrhovať ako upokojené vo fiinkčnej trride D l

•    parametre  cestných  komunikácň  a  dopravné  napQŕnia  na  nadradený  komunkačný  systém

nawhnúť v súhde s STN 73 6110 a STN 73 6102

•    hhvnú miestnu kommikáciu zokrúhovať s exÉtujúcimi mbstnymi komunikáchmi

•    navrhnút' potrebné  kapacfty  statkkej dopravy a výpočet nárokov statrikej dopravy prevksť v

zmysb STN 73 6110/Z2

•    vjazdy  na  pozemlo/  shovat'  v  polohách  s  nákžftými  rozhl'ado`ými  pomermi  a  odstupy  a

zakymenia opbtení pozenkov navrhovat' v súbde s STN 73 6102, STN 73 6057, STN 73 6056

0bčianskavybavenost'

V  rbšenom  územĺ zóny  ani v  záujmovom  územĺ šhšm  vzťahov  sa  v  súčasnosti nenachádza  žridna

občhnska  vybavenosť.  Z hľadÉka  občhrBkej vybavenosti sa  počfta,  že obyvatelri obytnej zóny budú

využívať zák]adnú občrinsku vybavenosť vybudovanú v obc i Nedožery-Brezany. Regulačné podmjenky
pre  územje  zóny,  stanovené  v  územnom  pHne  otÄe  Nedožery-Brezany,  prbúšťajú  vznik  menškh
zarhdenĺ zákJadnej občianskej vybavenosti aj na úzEmí zóny.

Technické vybave nie

Zastavané    územie   obce   Nedožery-Brezany   je   pokryté   všetkými   hžhierskymi   sriťamĹ   okrem
kanatizácíe.

Rbšeným územíin prechádzajú njektoré sbte technjckého vybavenja, ktoré neslúžia pre rÉšené územie

zóny.  Križujú  ho  dve  vonkajšri  ekktrriké  vedenri  VN  22  kv, ako  aj prívodné  potrubb  pftnej vody,
vedené parabhe so žebzničnou traťou.
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Pre rkšenb technbkého vybavenri na území obytnej zóny stanowjeme nasledovné požiadavky:

•    rešpektovať ochranné  pásma  zarhdem' a sbtĺ technbkého vybavenia, ktoré nebudú navrhnuté

na prebženb

•     navrhnúť napQjenie rbšeného úzeria zóny na sbte technkkej infraštruktúry

•    všetky   navrhované   inžirierske   sbte,   najmä   vodohospodárske   zarridenia,  umíestňovať  do

verejných prbstranstiev

•     rešpektovat' exístujúce prívodné potrubb phej vody na území zóny

•    navrhnúť vybudovanb rozvodowody v navrhovanej obytnej zóne

•    vodovodnú  sÉť  navrhnúť  tak,  aby  boh  v maxháhej  mbre  zokruhovaná,  aj  s exÉtujúchi
rozvodmi

•    na základe ubanÉtkkej koncepcie spracovať bihnck potreby vody, množstva odpadových vôd
nárokov na spotrebu ebktrbkej energb v zmysk prÉhišných STN

•    navrhnúť odkanalizovanb navrhovanej obytnej zóny s rešpektovanh proŕktovej dokumentáck

navrhnutej obecnej kanalizác b

•     pri  návrhu  odvádzanri  a  čÉtenia  odpadových vôd rešpektovať požiadavky  na  čÉterie  vôd v

zmysk  zákona  o  vodách č.  364/2004 Z.z  a Narridenia vňdy SR č.  269/2010 Z.z, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na doshhnutk dobrého stavu vôd

•     uvbst' bibncb množstva sphškových vôd

•     v rbšení umožnft' zdržanie dažďových vôd z rozvojových k)kalft v území vsakom do podk)žia

•    navrhnúť prebženb existujúckh vonkajškh ekktrbkých vedení vN 22 kv na úzmi' zóny

•    uvažovat'  s transformačnými  stankami 22/0,4  kv  s vnútorným  vyhotovenh (kíoskové, resp.

htegrované v objektcx}h stavkb)

•    navrhnút' všetky  ebktrické  rozvody VN, NN  a tekkomunikačné  rozvody  ako  zemné kábk)vé

rozvody

•    na základe ubanÉtkkej koncepcb rozvoja obce bibncovať predpokladané nároky na spotrebu

ebktrbkej energb

•    navrhnúť  zásobovanb  pýnom  rozšhenh  skte  strednothkových  pýnovodov  do  navrhovanej

obytnej zóny

•    na  základe  ubanÉtickej  koncepcb  spracovať  bibncb  hodhových potrieb a ročných potrbb

zemného pDnu

•    počftať s výrobou tepb pre účeD kúrenia a prípraw tepbj úžftkovej vody prevažne zo zemného

pDnu

•    uvažovať  s  napQjenh  navrhovanej  obytnej  zóny  na  verejnú tekkomunikačnú  sbť  zemnými

kábbvými rozvodmi

•    na  zákJade  ubanÉtbkej  koncepcb  spracovať  bibncie  požadovaných  kapacft  na  rozšĺrenri

mÉstnej tebfómej sÉte

in



6. Požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a
ekonomických údajov a prognóz

Počet  obyvatel'ov  obce  v  posbdných  25  rokcM)h sústavne  rastb.  K  31.12.2015  mah obec Nedožery-

Brezany  2116  obyvatel'ov.  Od  roku  1991,  keď  v obci žilo  1767  obyvatel'ov,  znamená  púastok 349

obyvatel'ov rast miestnej popuňcie až o 20%.

Predpokladáme,  že  obec  by  mohh  aj naďabj profitovať z trendu sťahovania obyvatel'ov z miest na
vidiek.    Tento   trend   je    najvýrazneÉí   v bezprostrednej   blÉkosti   mbst,   prčom  jeho   zákJadným

predpokJadom   je    dobrá    dopravná    dostupnosť.    Pobha    obce    Nedožery-Bre2any    v  .najužšom
sububanizačnom pásme  mesta  PrÉvidza  zmamená  značný rozvojový potencÉl pre obec.  Vzdribnosť
do okresného mesto umožňuje každodemú odchádzku za prácou.

ĎaBÉ zvýšenie  múačných prĺrastkov obce je však reáhe bn za podmjenlq/, Že v obci budú vytvorené

podmjenlqr  pre  hdivfluáhu  byto`ú  výstavbu,  resp.  vytvorí  sa  dostatočná  ponuka  na  trhu  bývari
u5pokoú!júca rôzne c ie l'ové skupiny.

Prkmemá obk)žnosť bytu (počet obyvatel'ov na 1  byt) dosahuje hodnotu až 3,19 a prevyšuÉ prkmer za
okres Prkvidza (2,99).  Podiel neobývaných bytov v obcije pomerne nízlq/ -13J % z cekového počtu
bytov.

Stabihý  trend  rastu  počtu  obyvateľov  i uvedené  ukazovateb  hdjkujú  rehtívny  nedostatok  bytov  v
území   čo  je   dôkazom  opodstatnenosti  výstavby  navrhovanej  obytnej  z}ny.   Potrebné  je   počftať
s kapacftou obytnej zóny približne 90 bytových jednotbk.

S rastom  životnej  úrovne  obyvateľov  rastú požiadavky na vyšší štandard bývanja.  Túto požiadavku ŕ

nutné  v návrhu predmetného územného púnu zóny zohľadniť, t.j.  počftať so zníženh obk)Žnosti bytov
v otx3i na 3,0 do roku 2025 a s obk)žnosťou bytov v navrhovanej obytnej zóne na úrovni 2,5.

7. Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície

RÉšené úzx;mie  bezprostredne  nadväzuje na existujúcu zástavbu rodhných domov. V súčasnostije bez

zástavby, bn v bkalfte  Horné záhumnie (v rozvojovej ploche  č.  5)  sú 4  novopostavené rodinné domy.
Trito skutočnosti sú učujúce aj pre ubanistbkú kompozkiu zóny.

Na tvorbu ubanÉtbkej kompozk b zóny stanovujeme nasbdovné požiadavky:

•     kompozične nadvjazať na existujúcu prfl'ahlú obytnú zástavbu

•     hmotovo-prbstorové   rbšenb  zóny  prÉpôsobft'  charakteru  a mjerke  archftelftry  vidieckeho

sflla, s rešpektovanh špec fflt krajinného prostredri

•     náwh uličnej osnovy prÉpôsobft' konfigurácii terénu

•    vychádzať  zo  zabženej  kompozičnej osnovy obce  a  navrhované  ulice  prirodzene  napQjft'   na

exÉtujúcu uHčnú sieť

12



•    uvažovať  s  výškou  zástavby  maximáhe  2 nadzemé  podbžia, v súbde  so záväznou časťou

územného pKnu obce Nedožery-Brezany

•    uvažovať primárne  s hdivkluáhou bytovou výstavbou formou samostatne  stQjacbh rodhných

domov; zwážft' vhodnosť výstavby mábpodhžných bytových domov

•    vyhradit' pk)chy pre mk)`ú zx3kň pre kompozíčné dotvorenie obytnej zóny

•    aplikovať archftektonbké regubtú tvaru striech, max. výšky a materähi opbtení

•    reguk]vať  pobhu  ulEných  fasád  stanovenh  stavebnej  čiary  pre  dosiahnutk  konzÉtentnej

kompozkb

8. Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie

Vzhl'adom na absenciu zástavby na území zóny rie sú požiadavky na obnow ani prestavbu. Asanácie
sa budú týkať iba vonkajškh ebktrkkých vedenĹ ktoré bude nevyhnutné prebžft' do novej trasy.

9. Požadované ľegulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a
miery využívania pozemkov

Návrh  územného  pňnu zóny  musí jednoznačne  stanovft' pre ucebné súbory parcbl (regulačné  bbky)
regulačné prvky vo forme textovej, numerbkej a grafmkej.

Závämá časť úzÄmiého pŔnu zóny bude v zmysb §  13 ods. 7 VyhÉšky č. 55/2001 Z.z. obsahovať:

•     regulatívy prbstorového usporhdanri a fimkčného využívanh pozÄ3mkov a stavieb

•    regútú umiestnenri verejného dopravného a technbkého vybavená

•    reguhtívy  umíestnenh  stavbb  na jednotli`ých  poz€mkoch,  ubánnych  prbstorov  s učenh
zastavovackh podmienok

•    učenie nevyhnutnej vybavenosti stavrib

•    regubtívy začbnenia stavbb do okolftej zástavby a do ostatnej krajhy

•     učenÉ stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutÉ o umbstnenĺ stavby

•    požiadavky na debnb a scel'ovarie pozemkov

•     pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanje asanácie

•     zoznam verejnoprospešných stavbb

•     schému záväzných častí a verejnoprospešných stavbb

V záväznej časti územného pňnu zóny budú použfté najmä naskdovné reguhčné prvky:
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•     reguhtĺ`y priestorového usporridania (záväzná stavebná črira, hranjca / plocha na umjestnerie

stavby)

•    vymedzerie  fimkčne  a prbstorovo homogémych ceutov (tzv.  regulačných centov), pre  k(oré

budú  stanovené   Špeciftké   súbory  regubčných  prvkov  (ftmkčné  využftie,  výška  zástavby,
htenzha zástavby) a pre kažQý cebk uvrisť pbšné parametre (výmeru v m2), maxháhy hdex

(percento) zastavaných pK}ch a mhháhy koeftknt (percento) zebne

•     regulatívy  flinkčného  využftri   úzeria   (za  podmjenlqí  rešpektovaria  regulatívov  fimkčného

využitri stanovených v nadradenej územnopňnovacej dokumentáciĺ)

•     reguhtívy htenzfty využfth územh (za podmknlqr rešpektovanh reguhtívov fi]nkčného využfth

stanovených v nadradenej územnopKnovacej dokumentác ii)

•     reguhtívy dopravného vybavenĺa (osĹ resp. korklory komLmikáci4 prípadne bh paramétre)

•    regubtívy techrického vybavenŔ (korklory hžhierskych sbti)

•    návrh reparceúcb územh (s vyznačenh súčasných hrank pozemkov a navrhovaných nových

hranb pozenkov)

Ďabj  budú v  územnom  púne  zóny  Fx)užfté  dopHujúce  regubčné  prvky,  s možnosťou  učft' kh ako
hdikatívne (odporúčané) reguhtívy:

•     pok)ha vstupov na pozemlq/

•     architektonické reguhtí\pr (tvar strbcb materŔl a výška opbtem)

10. Požiadavky na ochranu a starostlivost' o životné prostredie, na ochranu
a tvorbu prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na
zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostľedia

Požiadavky z hl'adis ka ochmny pn'mdy a krajiny, územného systé mu eko]ogickej stabinty

Rbšené  územb  sa nachádza  mho súvÉ'kj sústavy chránených území Natura 2000 - nezasahuje do
navrhovaných  vtáčbh  územĹ  ani  úzK3mí  euópskeho  významu  Nenachádzajú  sa  žiadne  chránené
územja,  významné  mokrade,  chránené  stromy.  V rkšenom území phtí v zmysb  zákona  č.  543/2002
Z.z, o ochrane púody a krajhy v znení neskoršbh predpÉov pr`ý stupeň ochrany.

V rbšenom územĺ ani v jeho beprostrednej blížkosti sa nenachádz* existujúce ani potencňJne prvky
územného systému ekok)gickej stabilfty (ÚSES).

Požiadavky z hl'adis ka ochmny životné ho prostmdia

Rbšené  územie  patrí z hl'adÉka  znečÉtenú  ovzdušri  k zaťaženým obbsthm.  Rozhodujúci podbl na

znečÉťovani'  ovzdušh  Hornonftrrinskej  kotmy  má  energetika,  menšri  množstvá  exhaútov  emftuje
chemjcký prbmyseL V rÉšenom území zóny sa nenachádzajú žiadne zdroŕ znečÉťovanía ovzdušri.
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V  samotnom  rbšenom  území  zóny  sa  nenachádzajú  žiadne  nelegáhe  skňdky  ani  envhonmentáhe
záťäže.

V  rkšenom území ani v jeho bezprostrednom okoh' sa nenachádz* žhdne zdroÉ hhiku. Na pril'áhlej
žebznŔnej trati Prbvidza -Nftrhnske Pravno boh žebzničná doprava zrušená.

MÉra prhodzenej rádbaktivfty nb je nadmerná - prevažná časť rbšeného úzmia zóny sa nachádza v
územĺ s nĺzlq/m radónovým rizikom, bn beprostredne pri žekznjcije stredné radónové riziko.

Z hľadiska  ochrany  a  tvorby  životného  prostreďa  a jeho  zložiek je  v návrhu  úzx3mného  púnu  zóny

potrebné:

•    pozdÉ hJavných navrhovaných obshižných komunjkách' wažovať s lhiovou zebňou stromoradĺ

•     uvažovať  s  pbchami zebne  v rbšenom území s  fimkcbu zabezpečenri  retenčnej Schopnosti

územri a pozftĺvneho ovpbn/nenri mikrokJhy

•    konfigurácri  zástavby  navrhnúť tak,  aby  sa  vyhíčik)  bh  vzájomné  tÉnenk  a dodržati sa vo

vnútorných prbstoroch  vyhovujúce  svetk>-technjcké podmknlor v súlade  s požridavkamí STN
73 0580 Denné osvetknie budov

•    navrhnúť  vybudovarie   vereú`ého   vodovodu  v  rbšenom  úzmi'  zóny  s cbl'om  zabezpečft'

kvantftatívne  i kvalftatí\me vyhovúce hromadné zásobovanie obyvatel'stva obce phou vodou

podl'a  požridaviek vyhmšky č.  151/2004 Z.  z  o požiadavkách na phú vodu a kontroh kvalb/
phej vody

•     rešpektovať požiadavky vyhňšky MZ SR č.  549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

prpustných  hodnotách  hhk`L  infrazvuku a  vibrácú a  o  požiadavkách na  objektivizácri hh]k`L
infrazvuku a vibrác ií v životnom prostredĺ

•    vytypovať plochy pre umÉstnenb nádob na trÉdený Zber zložiek komunáheho odpadu

•     učft' mhimáhy koeficient (percento) zekne na pozemkoch

11. Požiadavky z hl'adiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a
]esného pôdneho fondu, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok,
pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásiem, území
postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany
štátu

Požiadavky z h]'adis ka ochmny po]'nohospodáiskej pôdy a les ných po2xmkov

Rbšené  územk  sa  nachádza  na  pol'nohospodárskej pôde.  Väčšha  pozemkov  riešeného územri É  v

katastri  nehnutel'ností  vedená  ako  orná  pôda.  Len  plochy  pod rodinnými domami a  na  pokračovaní
komunflcáck sú evklované ako zastavané plochy.

Podl'a  bonftovaných  pôdnoekobgkkých jednotbk (kód BPEJ  0257002)  sa  tu nachádzajú pseudogbje
typkké na sprašových a poýgémych hlhách, na povrchu stredne ťažké až t'ažké (veľmi ťäžké).
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Podl'a  zákona  č.  220/2004  Z.  z.  o mhrane  a využívaní  poľnohospodárskej  pôdy v  znem' neskorškh

predpÉov patrĺ pôda s kódom BPEJ 0257002 do 6. skuphy kvalfty.

Z hl'adiska   ochrany   pol'nohospodárskej   pôdy   sú   pre   rbšenÉ   územného   púnu  zóny  nasbdovné

požhdavky:

•     pri   návrhu   rbšenri   postupovať   podľa   zákona   č.   220/2004   Z.   z   o cx)hrane   avyužívanĺ

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o htegrovanej prevencfi a kontrok
znečisťovanh životného prostredia a o zmene a dophení njektorých zákonov v znení neskorškh

predpÉov

•    vypracovať bibncb záberov pol'nohospodárskej pôdy

Požiadavky z hl'adis ka ochmny primdný€h zdmjov

V  rÉšenom  územĺ  sa  nenachádzajú  vodné  zdroje,  ani  sem  nezasahujú  ochranné  pásma  vodných
zdrojov.

Požiadavky z h]'adiska ochmny ku]túmych pamiatok, pamiatkovo chránený€h úze mi'

V rkšenom   území  sa   nenachádzajú  kuftúrne   pamiatky,  pamjatková   rez€rvách,  pamjatková  zóna
a nezasahujú sem ani ochramé  pásma pamritkových území Z hl'adiska ochrany kuftúrnych pamiatok
rie sú preto osobftné požiadavky na rbšenb v návrhu územného pŔnu zóny.

Z   hľadÉka   ochrany   potencňhych   archeobgických  nákzov  je   potrebné   dodržiavať  naskdomú

požhdavku:

•     stavebnftg  hvestor stavieb vyžadujúckh si zmmé práce si od KraÉkého pamíatkového úradu

Trenčh  v stupni  územného  konania  vyžiada  (v  2mysk  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom

pňnovaní   a   stavebnom   porridku   v znení   neskorškh   predpÉov)   stanovÉko   k púnovanej
stavebnej    akcii    vo    vzťahu    kmožnosti    narušenri    archeoktgbkých    bkalít.    V prĎade
archeok)gbkého výskumu Krajský pamjatkový úrad Trenčh vydá záväzné stanovÉko v súlade
s  §  39 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamritkového fondu v znení neskoršbh

predpisov.

•     v prípade zÉtenh nábzov je potrebné postupwať podľa § 41 ods. 4 zákona NR SR č. 49/2002

Z.z  o ochrane  pamiatkového  fondu v znenĺ neskorškh predpisov a  §  127 zákona č.   50/1976

Zb. o územnom pŔnovam' a stavebnom porridku v znení neskorškh predpÉov

Požiadavky z h]'adiska ochrany pi€d povodňami

V  rkšenom  území  ani  v jeho  bezprostrednej  blĺzkosti sa  nenachádzajú žridne  vodné  toky.  Ríešené

územie rie je ohrozené povodňamĹ svahovými vodami ani vysokou hJadinou podzemnej vody.

Požiadavky z h]'adiska záujmov civilnej ochrany

V súčasnosti sa v riešenom úz€mĺ nenachádzajú žiadne zarhdenia civihej ochrany. Nenachádzajú sa tu
ani úkryty budované svojpomocne.

Z hl'adiska záujmov cĺvihej ochrany sa v návrhu územného púnu zóny požaduje:
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•    ako  súčasť územného  pÉnu zóny vypracovať doktžku civihej ochrany, v zmysk  §  13, ods.  8,

pÉm.    f   vyhlášky    č.    55/2001    o    územnopŔnovacŔh   podkladoch   a    územnopúnovacej
dokumentácii

•    pri   réšení  požiadavék   civihej   ochrany   v   územnom  pĽne   zóny,  ako  aj  v  nadväaúúcej

dokumentácti, postupovať v zmysb nasbdujúcrih právnych predpÉov:

•     Zákon č. 42/1994 Z. z. o civihej ochrane obyvatel'stva v znenĺ neskoršft}h predpÉov

•     VyhÉška   č.    532/2006   Z.   z.   o podrobnosthch   na   zabepečenb   stavebnotechnkkých

požiadavbk   a technrikých   podmbnok   zarhdenĺ   civihej   ochrany   v   zneni'  neskoršbh
predpÉov

•     Vyhúška    č.    388/2006    Z.    z    opodrobnosthch   na    zabezpečovarie    technjckých   a

prevádzkových   podmbnok   informačného   systému   civihej   ochrany  v znenĺ  neskorších
predpisov

•     Zákon č. 314/200l z.z. o ochrane pred požiami v znení neskorškh predpÉov

•     Vyhňška č.12l/2002 Z.z. o požiarnej prevencti v znení neskorškh predpÉov

•     Vyhňška  č.   94/2004  Z.z.,  ktorou  sa  ustanowjú  technriké  požiadavky  na  protipožrirnu

bezpečnost' pri výstavbe a užĺvaní stavbb v znení neskoršbh predpÉov

•     Vyhffiška č. 699/2004 Z.z o zabezpečení stavbb vodou na hasenie požiarov

Požiadavky z hľadiska záujmov obt"y štátu

Vojemké   objelqr  a  podzemné   hžhbrske   sbte  vojenskej  správy  nĺe   sú  v  záujmovom  prÉstore
evklované a vojenská správa tu nemá žiadne úzxmné požíadavky.

12. Požiadavky z hl'adiska ochrany ložísk nerastných surovin, trás
nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia

Požiadavky z hl'adis ka ochi"y ]ožĺs k ne ms tných s urovín

V rbšenom územĺ nb  sú evklované  bžiská vyhradených nerastov, nje  sú učené chránené  bžÉkové
územia ani dobývack  prbstory a nb sú ani hé záujmy, ktoré by bob potrebné chrániť podľa banských

predpisov.

Požiadavky z hl'adiska  ochrany  trás  nadradených systémov  dopravného  a technického
vybaveniaúzx}mia

Z hl'aďska ochrany trás nadradeného techrického vybavenia územri je v zmysb prÉhišných právnych

predpÉov  potrebné  v  rbšenom  územĺ  rešpektovať  požiadavky  na  ochranné  a  bezpečnostné  pásma
exÉtujúceho aj navrhovaného technkkého vybavenia:
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•     ochramé pásmo žebznrie (dráhy) defmované v šĺrke 60 m od osi krajnej kol'aje, najmenej však

30 m od vonkajšej hranke obvodu dráhy (v zmysk zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o
zmene a dophenĺ nbktorých zákonov v znenĺ neskoršbh predpisov)

•    ochramé  pásma vonkaÉbho nadzm:mého ebktrkkého vedenri (v zmysk  § 43 zákona zákona

č.  251/2012 Z.  z.  o energetike a o zmene a dophení njektorých zákonov), vymedzené zvÉmi
rovhami po oboch stranách vedenri vo vodorovnej vzdiabnosti meranej koho na vedenb od
krajného vodEa pri napät±

•     22kv-10m

•     zavesené kábk)vé vedenb 22kv-1m

•     vod#e so základnou izoňck)u-4 m

•    ochramé  pásmo  vonkajšbho  podzemného  ebktrbkého  vedenia  (v  zmysb  §  43  zákona  č.

251/2012  Z.  z  o  energetike  a  o 2mene  a dophení njektorých zákonov) vymedzmé  zvÉmi
rovhami po oboch stranách krajných kábbv vedenja vo vodorovnej vzdhbnosti meranej koho
na  toto  vederie  od  krajného  kábh  -1  m  pri napätí  do  110  kv  vrátane  vederi  rhdhcej
reguhčnej a zabepečovacej technflqí

•     cx)hranné  pásmo  ebktrbkej stanice (v zmysle  §  43 zákona č.  251/2012 Z.  z  o energetike  a o

zmene a dophení njektorých zákonov):

•     s  vnútomým  vyhotovenh  je  vymedzené  opbtením  abbo  obostavanou  hranicou  objekm

ebktrkkej stanbe, prÉom musí byť zabezpečený prÉtup do ekktrkkej stanbe na výmenu
technobgbkých zarhdení

•     ochranné  pásmo  pýnovodu (v  zmysk  §  79 zákona č.  251/2012 Z.  ?  o energetike a o zmene

a dophení   niektorých   zákonov)   vymedzené   vodorovnou   vzdhk3nosťou   od   osi   prhmeho

pýnovodu abbo od pôdorysu technok)gbkej časti pDnárenského zarhdenia merané koho na
os pDnovodu akbo na hranu pôdorysu technobgbkej časti pýnárenského zarhdenja:

•     1  m pre pýnovod, ktorým sa rozvádza pýn m zastavanom území mesta s prevádzkovaným

tbkom nižším ako 0,4 Mpa

•     bezpečnostné pásmo pDnovodu (v zmysb  §  80 zákona zákona č. 251/2012 Z. z o energetike a

o zmene a dophení nbktorých zákonov) vymedzené vodorovnou vzdribnosťou od osi prrimeho

pýnovodu abbo od pôdorysu technok)gkkej časti pýnárenského zariaderia merané koho na
os phovodu abbo na hranu pôdorysu technoktgbkej časti pDnáremkého zariadenia:

•     10   m   pri   pýnovodo-ch   s   thkom   nižšh  ako  0,4  nma  prevádzkovaných  na  vol'nom

prbstranstve a na nezastavanom území

•    ochramé  pásma  tebkomunjkačných  vedenĹ  zarhdení a  objektov  verejnej  tekkomunikačnej

sbte  v  zmysb  zákona  č.  351/2011  Z.  z.  o ebktronkkých  komunjkácÉch v znem' neskorších

predpÉov
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13. Zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb

Pre   pozBmky  nachád2ajúce   sa   v rbšenom  území  sú  záväzné   lhfty  stanovené   v  záväznej  časti
úzeimého pÉnu obce Nedožery-Brezany.

Pri návrhu  cekovej  ubanÉtickej  koncepcie  a  regulatívov je  potrebné  ďabj zohľadnft' aj naskdovné
hfty:

•     mbrne svahovftý terén

•     rbšené územie križujú vonkajšie ekktrbké vedenia a vodovod

•    ochranné pásmo žebznke

•    vbstnbke   vzt'ahy  determinujúce   možnosti  rozvoja  a  výstavbu  dopravného  a  techrického

vybaveri

14. Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu a orientácie

Ceková  ubanÉtbká  koncepcri  zóny,  uriestnerie jednotHvých  stavbb  na  pozBmkoch  a vstupov na

pozemky   mush   sphať   požridavky  na   bh  užívarie   osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu
aorkntácb   podl'a   §§   56  -58  vyhňšky   č.   532/2002  Z.z,  ktorou  sa  ustanowjú  podrobnosti  o
všeobecných  technických  požridavkách  na  výstavbu a  o všeobecných technických požhdavkách na

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orbntácb.

15. Požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby

ÚzBrmý pÉn zóny vymedzí pozemlqĺ pre nasbdovné verejnoprospešné stavby:

•    pkx)hy    pre    verejné    dopravné    vybavenb    -    verejné    mbstne    komunikácb    obshmé

a nemotorÉtbké

•    plochy pre verejné technriké vybavenje

•    pbchy vereriej zebne

16. Požiadavky na varianty a alternatívy ľozvoja územia

Územný pňn zóny bude rbšený v jednom varrinte.
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17. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie

Územný   pÉn   zóny   bude   vypracovaný   v rozsahu   vymedzeného   rÉšeného   úzeri   a vobsahu
stanovenom  v  §   13  vyhňšky  č.  55/2001  Z.z.  o  územnopŔnovackh  podkladoch  a územnopňnovacej

dokumentácii.

Textová časť úzmného pňnu zóny bude čknená na naskdovné kapĺ[oý a podkapitoý:

•    l. Zákbdné údaje

•     l.l Hhvné ciek aúk)hynarkšenb

•     l.2 Vyhodnotenb doteraĎieho územného pÉnu

•     l.3 Údaje o súhde riešenri územri so zadanh

•     l.4 Zoznam východÉkových podkladov

•    2. Riešenk územného pňnu

•     2.1  Vymedzenb  hranbe riešeného územri s uvedenh parcehých čÉel všetkých reguk)vaných

pozemkov

•     2.2 0pÉ rbšeného územri

•    2.3 Väzby vypm/ajúce z rÉšenia a zo záväzných častĺ úzmného pňnu obce

•    2.4 Vyhodnotenb limftowyužftri úzÄmh

•    2.5  UrbanÉtbká   koncepch  prbstorového  a  fimkčného  usporridanh  územia  a  fimkčného

využftm

•    2.6 Začknenie stavbb do okolftej zástavby

•    2.7 Určenb pozemkov, ktoré nemožno zaradff' medzi stavebné pozmky

•    2.8 Zastavovacie podmjenky na umbstnerie ŕdnotHvých stavkb s učenh možného zastavana

a únosnosti využívanh územh

•    2.9  Etapizách  a  vecná  a  časová  koordhácri  uskutočňovanh  prestavby,  výstavby, asanácÉ

vyhJásenh ochramých pásem, zmeny využfth územh a hých cbl'ov a úk)h

•     2.10 Pozemlq/ na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonarie asanácb

•    2.ll civiháochrana

•    3. Záväzná časť rbšenri

•    3.1 ReguhthoJ prbstorového usporridanri a fimkčného využívanh pozemkov a stavbb

•    3.2 Reguhtívy umbstnenh verejného dopravného a technkkého vybaveria

•    3.3 Regubtw umbstnenri stavbb na Édnottivých p}zemkcx}h, ubánnych prbstorov s učenh

zastavovackh podmienok

•     3.4 Určenb nevyhnutnej vybavenosti stavbb

•     3.5 Reguhtívy začbneria stavÉb do okolftej zástavby

•    3.6 Požiadavky na debnb a sceľovanÉ pzemkov

•     3.7 Pozemlo/ na verejnoprospešné stavby
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•     3.8 Zoznam verejnoprospešných stavbb

•     3.9 Schéma záväzných častí rbšenri a verehoprospešných stavÉb

Graftká časť bude obsahovať naskdovné výkresy:

•     Šrišk vzt'ahy (v mbrke  l: 5000)

•    výkres kompbmého ubanÉtbkého návrhu (v mbrke  1: 1000)

•    výkres verejnej dopravnej vybavenosti (v rierke  l: 1000)

•    výkres vereúiej technbkej vybavenosti (v míerke  l: 1000)

•    hhvný výkres prÉstorovej a fimkčnej regulácb - na podklade katastráhej mapy s vyŤdrenh
existujúceho stavu a reguk>vaného stavu (v mbrke  1 :  1000)

•    reguhčný výkres  - hhvný výkres prbstorovej a fimkčnej reguĎcb - na podkhde katastráhej

mapy  s   vyjadrenh  existujúceho  stavu  a  reguk>vaného  stavu  a  vymedzmie  reguk)vaných

prbstorov  reguhčnými  čhramĹ  učenb  zastavovackh  podmienok reguk)vaných prbstorov a
pozemkov vrátane učenri pozemkov na verehoprospešné stavby (v míerke  1 : 1000)

•    dobžka civihej ochrany (schéma)

Podkhdom grafK}kej časti bude katastráha mapa, dophená výškopÉom.

Ostatné   požúdavky  na  spracovanb  územnopĎnovacej  dokumentácb  (časový  harmonogram  prác,

počet a forma odovzdávaných výstupov a pod.) sú predmetom zmluvy o dbk) medzi objednávatel'om a
hotovfteľom.
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18. Zbznam podkladov pre vypľacovanie zadania
•    Atbs krajhy SbverBkej repubHky, BratÉhva: MhÉterstvo ŽÍvotného prostredri SR, 2002

•    Prbskmy a rozbory pre úzBmný pffi obytnej zóny v Nedožeroch-Brezan®h, 2017

•    Územný pÉn obce Nedožery-Brezany, 2012

•    Územný pm VÚC Trenčhnskeho kraja (A-Ž Projekt), schvábný m. vHdy SR č. 284/1998,
Zmenyadophkyč.1/2004ÚPNVÚCTrenčhnskehokraja,schvábnéZast.Trenčrinskeho
samosprávnehokrajadňa23.06.2004mesenh259/2004aZmenyadoplnbíč.2ÚPNVÚC
Trenčbnskehokraja,schvábnéZast.TrenčhnskehosamosprávnehokraÁdňa26.10.2011
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