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1. širšie vz ahy M 1: 50 000
2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funk ného využívania územia M 1:10 000
3. verejné dopravné vybavenie M 1:10 000
4a. verejné technické vybavenie – energetika M 1:10 000
4b. verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo M 1:10 000
5. ochrana prírody a tvorba krajiny M 1:10 000
6. perspektívne použitie po nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na nepo nohospodárske ú ely
M 1:10 000
schéma záväzných astí a verejnoprospešných stavieb M 1:10 000
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A.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI
A.a.1 ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE MESTA BREZOVÁ POD BRADLOM
ukazovate

Ukazovate
Prvá písomná zmienka o meste
Nadmorská výška stredu mesta
Katastrálna výmera

jednotka
rok
m
ha

Miestne asti
Po et obyvate ov obce

ulice
obyvate

1262
278
4107,7 ha
Danov vrch, Minár iných, U Dzurákovcov,
U Držkovcov, U Vaškovcov, Hurbanova dolina,
U Kravárikovcov, Žriedlova dolina, J. Závodného,
Horný Štverník, Prostredný Štverník, Dolný Štverník,
U Chrapov.
5163

Poštové smerovacie íslo

PS

906 13

Oprávnený zástupca obstarávate a

Mgr. Eva Ušiaková – primátorka mesta

Kontaktná osoba

Ing. Denisa Zuš íková -vedúca odd. UP, ŽP a dopravy
telefónne íslo 034/6942225

E-mail

mesto@brezova.sk

A.a.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ A PODKLADOCH
Informácie o predchádzajúcej ÚPD, ktorá bola taktiež podkladom pre spracovanie územného plánu sú
v kapitole A.d).
Zdroje informácií a podklady:
.
stupe ,
názov dokumentácie
spracoval, schválil, vyhlásil/dátum
vyhodnotenie
dokumentácie
druh
dokumentu

'

;
G
Q

X

ÚPD –
regiónu
ÚPN-VÚC

ÚPN-VÚC Tren ianského
kraja

ÚPD –
regiónu
ÚPN-VÚC

Zmeny a doplnky .1/2004
ÚPN-VÚC Tren ianského
kraja

ÚPD - regiónu
ZaD ÚPNVUC

Zmeny a doplnky .2 ÚPNVÚC Tren ianského kraja

ostatné
podklady –
ÚSES
EÚ

ÚSES – Tren iansky okres

smerná

Eviden né údaje o parcelách

smerná

ostatné
podklady –
PHSR

Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Mesta
Brezová pod Bradlom do roku
2013,
Doplnkom .1 k PHSR

schváleného d a 25.10.2006, uznesením
MsZ . 21/2006, bod .6

smerná

schváleným d a 26.09.2007, uznesením
MsZ . 124/2007

smerná

Doplnkom .2 k PHSR

schváleným d a 26.02.2009, uznesením
MsZ . 16/2009

smerná

ostatné
podklady –
PHSR
ostatné
podklady –
PHSR

Schválený Vládou SR 14.04.1998,
uzn. .284/98
Záväzná as vyhlásená Nariadením vlády
SR .149/98 Z.z.
Schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja 23.06.2004,
uzn. .259/2004

záväzná

schválené Zastupite stvom TSK uznesením
.297/2011 d a 26.10.2011. VZN TSK
.8/2011, ktorým sa vyhlásili záväzné asti
Zmien a doplnkov .2 ÚPN VÚC
Tren ianskeho kraja bolo vyhlásené
Zastupite stvom TSK d a 26.10.2011

záväzná
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.

U
&

'

stupe ,
druh
dokumentu

názov dokumentácie

spracoval, schválil, vyhlásil/dátum

vyhodnotenie
dokumentácie

ostatné
podklady –
POH
štúdia

Program odpadového
hospodárstva mesta Brezová
pod Bradlom do roku 2005
Rozvojová štúdia
Kopani iarskeho regiónu
Ve ká Javorina - Bradlo
Hranica zastavaného územia
k 1.1.1990

schválil OÚ Myjava
10/2002

smerná

r. 2003

smerná

knižná
publikácia

Atlas krajiny Slovenskej
republiky

ÚPD obce –
ÚPN-SÚ

Vydavate : MŽP SR Bratislava a Slovenská
agentúra ŽP Banská Bystrica
Spracovate : ESPRIT spol.s.r.o. Banská
Štiavnica, rok 2002
schválený d a 29.04.1998, uznesením MsZ
. 6/1998, bod .7

;

ÚPD obce –
ÚPN-SÚ

Územný plán sídelného útvaru
Brezová pod Bradlom (ÚPNSÚ)
Doplnok .1 ÚPN-SÚ Brezová
pod Bradlom

G

ÚPD obce –
ÚPN-SÚ

Zmeny a doplnky .2 ÚPN-SÚ
Brezová pod Bradlom

Q

ÚPD obce –
ÚPN-SÚ

Zmeny a doplnky .3 ÚPN-SÚ
Brezová pod Bradlom

ÚPP - UŠ

Urbanistická Štúdia slovensko
– eského prihrani ného
územia

X

štatistické
údaje

S ítanie udu, domov a bytov
z roku 2011

U

mapový
podklad

Mapové podklady v rozsahu
katastra obce (katastrálna
mapa, mapa BPEJ)
Mapy polohopis a výškopis m=
1:10 000 – v digitálnej forme
Súpis pamiatok na Slovensku

20.
21.

mapový
podklad
ostatné
podklady

22.

právny
predpis

23.

právny
predpis

24.

Štátny
zoznam
osobitne
chránených
astí prírody
SR
Štátny
zoznam
osobitne
chránených
astí prírody
SR

25.

26.

záväzná pre
vyhodnotenie
záberov PP a LP
informatívny
charakter

smerná

schválený d a 27.11.2002, uznesením MsZ
. 105/2002 bod .5. Záväzná as bola
vyhlásená VZN . 2/2002
schválené d a 25.10.2006, uznesením
MsZ . 21/2006 bod .4. Záväzná as bola
vyhlásená VZN . 5/2006
schválené d a 13.12.2007, uznesením
MsZ . 176/2007 . Záväzná as bola
vyhlásená VZN . 7/2007
obstarávate : MVRR SR odd.ÚP
spracovate : AŽ PROJEKT s.r.o
dec. 2006
Štatistický úrad SR

smerná

Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody,
Obzor Bratislava 1967
Výnos MŽP SR . 3/2004-5.1vydaný MŽP
SR d a 14. júla 2004,

smerná

ú innos od 1. februára 2009

záväzná

vyhlásená v roku 1976 s rozlohou 65.504
ha

záväzná

Štátny zoznam osobitne
chránených astí prírody SR:
Prírodná rezervácia Ševcova
skala

Vyhlásená v roku 1999, v št. zozname
osobitne chránených území vedená pod .
1073. Rozloha 163 400 m2

záväzná

Kanaliza ná sie Brezová pod

ZS VAK OZ Senica

smerná

Národný zoznam území
európskeho významu:
SKUEV0278 Brezovské
Karpaty
Rozhodnutie úradu geodézie,
kartografie a katastra
Slovenskej republiky z 12.
januára 2009, ktorým sa
štandardizuje 381 názvov
území európskeho významu
(ÚEV).
Štátny zoznam osobitne
chránených astí prírody SR:
Chránená krajinná oblas Malé
Karpaty
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.

stupe ,
druh
dokumentu

27.

28.
29.
30.
31.
32.

SP –
stavebné
povolenie
ÚR – územné
rozhodnutia
SP –
stavebné
povolenia
VZN mesta

33.

názov dokumentácie

spracoval, schválil, vyhlásil/dátum

Bradlom
celková situácia
Vodovodná sie Brezová pod
Bradlom
celková situácia
Plynárenské rozvody Brezová
pod Bradlom
celková situácia
TKR Brezová pod Bradlom

03/1998

vyhodnotenie
dokumentácie

ZS VAK OZ Senica
2/1997

smerná

SPP distribúcia 03/2010

smerná

vydal Oblastný telekomunika ný úrad
Tren iansky kraj, Odd. výstavby telkom.
stavieb 11/1999

záväzné

vydané územné rozhodnutia

záväzné

vydané stavebné povolenia

záväzné

povod ový plán záchranných
prác – VZN . 2/2011
Záznam z povod ovej
prehliadky vodných tokov
v k.ú. Brezová pod Bradlom
Krajino - architektonická
úprava okolia chaty pod
Bradlom
Krajino – architektonické
doriešenie areálu NKP –
Mohyly gen. M.R. Štefánika na
bradle
Projekt osobitmého režimu
hospodárenia v areály mohyly
na Bradle
Ve ká Javorina Bradlo – štúdia
odkanalizovania

záväzné

34.

PD. pre SP

35.

PD pre UR

36.

PD

37.

ŠT

38.

RP

Pasport dopravného zna enia
v meste Brezová pod Bradlom
– doplnok

39
40

mapové
podklady
štúdia

41

štúdia

42

štúdia

operát štátneho mapového
diela, digitálny model reliéfu
Dopravno-urbanistická štúdia
obchvatu Brezová pod
Bradlom
Imisno-prenosové posúdenie
vplyvu chovu HD v PD
Brezová pod Bradlom na
navrhované lokality N1B
a N2BV pre ú ely
rozhodovania RÚVZ Tren ín“
Akustická štúdia k návrhu
strategického dokumentu
„Územný plán mesta Brezová
pod Bradlom“

Zapísala: Ing. Biloveská, d a 13.5.2013

PC ARCH STU, Ing. ubica Lešinská,
03/2008
PC ARCH STU, Ing. ubica Lešinská,
05/2006

smerná

Národ. lesnícke centrum Zvolen, Ing.
Miroslav Juriš a kol. 10/2007

smerná

DEPONIA SYSTÉM s.r.o. Ekologické
a vodohospodárske stavby Bratislava
04/2002
LMS Dopravný inžiniering s.r.o. Prievidza
. projektu: LMS/011/2012
IV/2012
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

smerná

MATIG s.r.o.

smerná

RNDr. Juraj Brozma n, P.V.Rovnianka 5,
03601 Martin
september 2014

informatívny
charakter

EnA CONSULT Topo any, s.r.o.
september 2014

informatívny
charakter

smerná

záväzná

Zadanie k ÚPN M Brezová pod Bradlom bolo schválené v mestskom zastupite stve uznesením . 3/2014 zo
d a 30.1.2014.
Návrh riešenia ÚPN M Brezová pod Bradlom bol spracovaný na základe konceptu riešenia a súborného
stanoviska k nemu odsúhlaseného Uznesením . 97/2014 MZ Brezová pod Bradlom zo d a 25.9.2014. Návrh
riešenia ÚPN-M Brezová pod Bradlom je v súlade so schváleným Zadaním ÚPN-M Brezová pod Bradlom.
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A.a.3 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA
A.a.3.1

DÔVODY

Dôvodom na obstaranie Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom sú najmä:
• zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola
navrhnutá koncepcia predchádzajúceho územného plánu sídelného útvaru pre Mesto Brezovú pod
Bradlom schváleného d a 29.04.1998, uznesením MsZ . 6/1998, bod .7, a nasledovných zmien
a doplnkov:
.1 ÚPN-SÚ Brezová pod Bradlom schválený d a 27.11.2002, uznesením MsZ . 105/2002 bod
.5. Záväzná as bola vyhlásená VZN . 2/2002
.2 ÚPN-SÚ Brezová pod Bradlom schválené d a 25.10.2006, uznesením MsZ . 21/2006 bod .4.
Záväzná as bola vyhlásená VZN . 5/2006
.3 ÚPN-SÚ Brezová pod Bradlom schválené d a 13.12.2007, uznesením MsZ . 176/2007 .
Záväzná as bola vyhlásená VZN . 7/2007.
• Zosúladenie rozvoja mesta so záväznými podmienkami rozvoja regiónu Tren iansky samosprávny
kraj v zmysle schváleného Územného plánu ve kého územného celku (ÚPN VÚC) Tren ianskeho
kraja, schváleného 14.04.1998, uznesením vlády SR .284/1998, ktorého záväzná as je vyhlásená
Nariadením vlády SR . 149/1998 Z. z., uverejnenom v Zbierke zákonov, iastka 54 z roku 1998
a jeho zmenami a doplnkami:
. 1/2004 (ZaD .1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupite stvom TSK
uznesením .259/2004 d a 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK .7/2004, ktorým sa
vyhlásili Zmeny a doplnky . 1/2004 záväznej asti ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, bolo schválené
Zastupite stvom TSK uznesením . 260/2004 zo d a 23.6.2004.
. 2 územného plánu ve kého územného celku Tren ianskeho kraja (ZaD .2 ÚPN VÚC TK).
Tento dokument bol schválený Zastupite stvom TSK uznesením . 297/2011, d a 26.10.2011,
záväzná as bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK .8/2011.
• zabezpe enie optimálnych zásad vecnej a asovej koordinácie stavebnotechnických priestorových
a územných aktivít v meste a pri ahlej krajine
• vytvorenie platnej a záväznej koncep nej platformy pre umožnenie využívania hospodárskej pomoci
Európskej únie najmä pri realizácií rozvojových programov.

A.a.3.2 CIELE
A.b) GLOBÁLNY CIE
Zabezpe i vyvážený trvalo udržate ný hospodársky a sociálny rozvoj mesta s dlhodobým programom
postupného nap ania zámerov a deficitov mesta a vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie
životných potrieb jeho obyvate ov i obyvate ov rozptýleného kopani iarskeho osídlenia.

A.c) ŠPECIFICKÉ CIELE
Pre budúci trvale udržate ný, proporcionálny rozvoj Mesta Brezová pod Bradlom sú vytipované strategické
ciele a zámery za príslušnú rozvojovú oblas , v rámci ktorých sú zahrnuté aj projektové zámery ob anov a
právnických osôb sídliacich na území mesta. Územný plán vytvára predpoklady najmä pre nasledovné okruhy
cie ov, ktoré sú zabezpe ované príslušnými opatreniami:
• zlepšenie podmienok pre hospodársky rozvoj podnikate ských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne
zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre obyvate ov mesta, kopaníc a návštevníkov
(malé a stredné podnikanie, podnikanie s orientáciou na služby a remeslá, pol'nohospodárstvo,
cestovný ruch i s oh adom na skuto nos , že ide o územie s tradi nými kopanicami),
• posil ova rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia udského potenciálu pre rozvoj
mesta vrátane rastu vzdelanosti, využitie prírodných a spolo enských zdrojov na zvýšenie
ekonomickej úrovne mesta pri rešpektovaní a obnove ekologického potenciálu územia,
• vytváranie podmienok pre stabilizáciu obyvate ov poskytnutím možnosti bývania mestom a
vytváraním primeraných podmienok pre individuálny prístup k zabezpe eniu bývania samotnými
obyvate mi,
• zabezpe enie rozvoja komplexnej infraštruktúry a ob ianskej vybavenosti podporujúcej rozvoj mesta
a zoh ad ujúcej rast kvality života a životného prostredia (šport, rekreácia, turizmus, cestovný ruch),
plnohodnotné zabezpe enie ob ianskeho vybavenia na území mesta, ako aj vybavenia mesta
dopravou a technickou infraštruktúrou,
• zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií (kanalizácia,
odpady, é
zdevastované objekty), osveta, výchova a informovanos o stave životného prostredia, zabezpe enie
podmienok na ochranu životného prostredia mesta a zachovanie permanentne udržate ného stavu,
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•

rast kvality života rozvojom duchovného a spolo enského života v meste a rozvojom informa ných
technológií. Zabezpe enie podmienok pre oddych a relaxáciu ob anov v rámci priestorových a
funk ných možností mesta.

Konkrétne je cie om návrhu územného plánu mesta Brezová pod Bradlom docieli vyváženú, životaschopnú
štruktúru, zabezpe ujúcu harmonický rozvoj obce a jej obyvate ov v záujme všeobecnej prosperity, ochrany a
skvalitnenia životného prostredia a v rámci regionálnych vz ahov využi optimálny potenciál riešeného územia.
Za týmto ú elom je vypracovaná dokumentácia, ktorá bude plni funkciu regulovania funk ného využitia a
intenzity využitia územia a bude vychádza z týchto cie ov:
• potreba vytvorenia podmienok pre rozšírenie sú asných funkcií na optimálnu mieru pod a
požiadaviek
• potreba doplnenia riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funk nými systémami
v území
• potreba zosúladenia komplexného rozvoja územia s riešeniami konkrétnych investi ne podnikate ských aktivít, priemet námetov na rozvoj územia, zosúladenie individuálnych a verejných
záujmov tak, aby nebola narušená rovnováha územia a aby boli stanovené dominantné priority
• sledovanie zvýšenia kvality životného prostredia a eliminácia nepriaznivých vplyvov vhodnou
priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním funk ných plôch
• formovanie prostredia v kontexte historických, kultúrnych, i spolo enských tradícii, formovanie
obrazu územia v tradi nej mierke jestvujúcich štruktúr s dôrazom na jedine nos územia
• zlepšenie dopravných podmienok so zameraním riešenie obchvatu cesty II/499 a II/501
• doplnenie chýbajúcej technickej infraštruktúry a skvalitnenie jestvujúcej infraštruktúry

A.c.1 ASOVÝ HORIZONT V RIEŠENÍ ÚPN M
V návrhu územného plánu mesta Brezová pod Bradlom sa uvažuje s naplnením stavu územia vo dvoch
zásadných asových a priestorových celkoch:
• Návrhové obdobie, ktoré nie je exaktne asovo stanovené, ale zoh ad uje reálnos pripravenosti
územia na plánovaný rozvoj
• Výh adovo je v území uvažované s plochami, ktoré bude možné pripravova na realizáciu po
naplnení zámerov z návrhového obdobia. (priebežne v alšom období je samozrejme možné, pod a
vývoja obce, pripravenosti územia, zváži aj aktualizovanie územného plánu presunom výh adových
plôch do návrhového obdobia)
V alšom stupni je žiaduce spracova potrebné územnoplánovacie podklady a dokumenty, kvalitnú
predprojektovú, projektovú a investorskú prípravu stredne náro ných a náro ných investi ných akcií (územný
plán zóny, zastavovacia štúdia, investi ný zámer, zameranie pozemku, geologický prieskum, majetkovo právne usporiadanie, projekty, schva ovací proces orgánmi štátnej správy, resp. samosprávy, výrobná príprava
a pod.)

A.d) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
Doposia bola vypracovaná nasledovná územnoplánovacia dokumentácia pre mesto Brezová pod bradlom:
•
Územný plán sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Brezová pod Bradlom, schválený d a 29.04.1998,
uznesením MsZ . 6/1998, bod .7, v znení nasledovných zmien a doplnkov:
- Doplnok .1 ÚPN-SÚ Brezová pod Bradlom schválený d a 27.11.2002, uznesením MsZ .
105/2002 bod .5. Záväzná as bola vyhlásená VZN . 2/2002
- Zmeny a doplnky .2 ÚPN-SÚ Brezová pod Bradlom schválené d a 25.10.2006, uznesením MsZ .
21/2006 bod .4. Záväzná as bola vyhlásená VZN . 5/2006
- Zmeny a doplnky .3 ÚPN-SÚ Brezová pod Bradlom schválené d a 13.12.2007, uznesením MsZ .
176/2007 . Záväzná as bola vyhlásená VZN . 7/2007.
V priebehu spracovania „Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom“ boli:
• zámery z predchádzajúceho ÚPN SÚ Brezová pod Bradlom a zmien a doplnkov 1 - 3, ktoré boli
zrealizované ako skutkový stav,
• nezrealizované zámery z predchádzajúceho ÚPN SÚ Brezová pod Bradlom a zmien a doplnkov 1 - 3,
prehodnotené a v súlade s
koncepciou predmetného územného plánu vhodné zámery do
zapracované,
• zámery na ktoré boli vydané územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie zapracované

A.e) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM
V zmysle §20 ods. 1 zákona . 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, na podklade
Prípravných prác obstarávate a, v súlade s výsledkom vypracovaných Prieskumov a rozborov mesta Brezová
pod Bradlom v ítane Krajinoekologického plánu, orgán územného plánovania - mesto Brezová pod Brradlom
zabezpe il spracovanie Zadania pre Územný plán mesta.
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Zadanie bolo vypracované v januári 2014.
Obsah a rozsah zadania bol vypracovaný pod a §8 ods. 3 vyhl. . 55/2001 Z.z.
Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré je potrebné rieši v ÚPN-M, podrobné požiadavky na
formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
Zadanie ÚPN-M Brezová pod Bradlom je v súlade so záväznými as ami vyššej ÚPD, ktorou je:
• Územný plán ve kého územného celku (ÚPN VÚC) Tren ianskeho kraja, schválený 14.04.1998,
uznesením vlády SR .284/1998, ktorého záväzná as je vyhlásená Nariadením vlády SR .
149/1998 Z. z., uverejnenom v Zbierke zákonov, iastka 54 z roku 1998 a jeho zmenami
a doplnkami:
. 1/2004 (ZaD .1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupite stvom TSK
uznesením .259/2004 d a 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK .7/2004, ktorým sa
vyhlásili Zmeny a doplnky . 1/2004 záväznej asti ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, bolo schválené
Zastupite stvom TSK uznesením . 260/2004 zo d a 23.6.2004.
. 2 územného plánu ve kého územného celku Tren ianskeho kraja (ZaD .2 ÚPN VÚC TK).
Tento dokument bol schválený Zastupite stvom TSK uznesením . 297/2011, d a 26.10.2011,
záväzná as bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK .8/2011.
Zadanie pre ÚPN-M Brezová pod Bradlom bolo prerokované v zmysle §20 ods. 2, 3 a 4 zákona . 50/1976
Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov s dotknutými obcami, orgánmi štátnej správy, fyzickými
a právnickými osobami a s verejnos ou.
Upravený návrh zadania na podklade výsledkov prerokovania, bol predložený príslušnému orgánu
územného plánovania - Okresnému úradu Tren ín, odb. výstavby a bytovej politiky , odd. ÚP na posúdenie
a preskúmanie z h adiska súladu s príslušnými právnymi predpismi a súladu so záväznými as ami ÚPD
vyššieho stup a (ÚPN VÚC Tren iansky kraj) pod a §20 ods. 5 zák. . 50/1976 Zb.- Stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov. Zadanie bolo schválené v mestskom zastupite stve uznesením . 3/2014 zo d a
30.1.2014.
Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie bol spracovaný na základe schváleného zadania a pod
dozorom orgánu územného plánovania – Mesta Brezová pod Bradlom, ktorý obstaráva Územný plán obce.
Koncept bol spracovaný vo dvoch variantoch. (§ 21 ods. 1 zákona . 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov).
Návrh riešenia ÚPN M Brezová pod Bradlom bol spracovaný na základe konceptu riešenia a súborného
stanoviska k nemu odsúhlaseného Uznesením . 97/2014 MZ Brezová pod Bradlom zo d a 25.9.2014. Návrh
riešenia ÚPN-M Brezová pod Bradlom je v súlade so schváleným Zadaním ÚPN-M Brezová pod Bradlom.
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
B.a) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO OPIS
B.a.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešeným územím je katastrálne územie mesta Brezová pod Bradlom v celkovej výmere 4107,7 ha.
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom sa nachádzajú mimo zastavané územie samotného
mesta aj ulice (bývalé osady – zmena na základe uznesenia OZ .50/2000): Ulica Hurbanova dolina,
Minár iných ulica, Ulica u Dzurákovcov, Ulica u Držkovcov, Ulica u Vaškovcov, ulica Danov vrch, Ulica
u Kravárikovcov, Ulica Žriedlova dolina, Ulica J. Závodného, Ulica Horný Štverník, Ulica Prostredný Štverník,
Ulica Dolný Štverník.
V tomto rozsahu sú zobrazené aj riešené javy v území. Mierka zobrazenia hlavných výkresov je 1:50 000,
1:10 000.
Najvä šiu as katastra mesta tvorí lesná pôda. Zastavané plochy a nádvoria sa nachádzajú hlavne
v zastavanom území mesta k 1.1.1990, v uliciach (bývalé osady) a v priemyselnom parku Dav ové.
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B.a.1.1

OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA

B.a.2 POLOHA
Katastrálne územia Mesta Brezová pod Bradlom sa nachádza v Tren ianskom kraji, v okrese Myjava.
Susedí s katastrami obcí Tren ianskeho kraja, ktorými sú obce Polianka, Priepasné, Košariská a Trnavského
kraja, ktorými sú obce Prašník, Dolný Lopašov, Dobrá Voda, Hradište pod Vrátnom.
GPS poloha mesta Brezová pod Bradlom: N: 48° 39´ 50“ E: 17° 32´ 23“. Zastavaná as územia mesta leží
v nadmorskej výške 250 m n.m. - 300 m n.m., stred mesta leží vo výške 278 m n.m. Dominantu kraja tvorí
Bradlo (544 m). Katastrálne územie sa rozprestiera na južnom okraji Myjavskej pahorkatiny na úpätí Malých
Karpát.

B.a.3 KLÍMA
Z klimatického h adiska ide o oblas mierne teplú, vlhk, s miernou zimou. Typ horskej klímy je sprevádzaný
malou inverziou teplôt.
Zrážky: v meste je zrážkový priemer cca 800 mm
Snehová pokrývka: trvá v priemere 90 dní
Teplota vzduchu: v ro nom priemere je 8°C
Smery vetra: Prevládajúci smer v priebehu roka je severozápadný (16,5%), alší je severný (15%), najmenej
vetrov je juhovýchodných (3,5%). Bezvetrie je v roku 21,2%.

B.a.4 KRAJINA
B.a.4.1

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Lokalita, na ktorej leží mesto Brezová pod Bradlom, sa nachádza na úpätí Malých Karpát v južnej asti
Myjavskej pahorkatiny, ktorá patrí do oblasti flyšových pahorkatín v regióne karpatského flyša. Pahorkatinný až
vrchovinný povrch chotára tvoria druhohorné pieskovce, bridlice, sliene, vápence a dolomity. Územie má
priemernú sklonitos 6°-14°, zosuvnos druhého rádu. Inžinierske zatriedenie hornín A1, A2. Pôdy sú hnedé
lesné a rendziny. Južná as chotára je zalesnená.

B.a.4.2

OBRAZ SÍDELNÉHO ÚTVARU V KRAJINE A KRAJINNO – ESTETICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Mesto Brezová pod Bradlom (280 m n.m.) leží v malebnom pahorkovitom kraji. Priamo nad meste kom sa
vypína k juhu Ostriež (317 m), avšak dominantu kraja tvorí na severe Bradlo (544 m).
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Katastrálne územie možno charakterizova ako po nohospodársku krajinu s roztrúseným vidieckym sídlom,
typické pre kopani iarske osídlenie Myjavskej pahorkatiny, ktorý predstavuje zna ný rekrea ný potenciál v
dotyku s ve koplošným chráneným územím CHKO Malé Karpaty.
Charakteristickou krajinnotvornou rtou Myjavskej pahorkatiny je rozptýlené, tzv. kopani iarske osídlenie s
jadrami obcí obklopenými roztratenými skupinami domov i po nohospodárskych usadlostí. Mierne rezaný
povrch s pomerne hustou vodnou sie ou bol ve mi vhodný pre valašskú kolonizáciu. Pastierska a
po nohospodárska kolonizácia od 16.storo ia spôsobila zásadnú zmenu najmä biotickej zložky prvotnej
prírodnej krajiny. Z pôvodne zalesneného terénu sa vytvorila pestrá mozaika rolí, lúk, pasienkov a hájikov s
rozptýlenými udskými obydliami. Z lesných ekosystémov zostali nepravidelné systémy bu ín a dúbrav, ale
pribudli druhovo pestré lú ne priestory. Po 2.svetovej vojne došlo opä k pretváraniu krajiny, a to negatívnym
spôsobom vo forme scelovania, rekultivácií a nových agrotechnických postupov, o sa prejavilo vy ud ovaním
kopaníc, ich iasto nou premenou na rekrea né ú ely, o trvá dodnes. Kopani iarske osídlenie je spojené s
tradi nými formami hospodárenia na pôde. Z ekologického h adiska sú to mimoriadne významné ekosystémy,
ktoré sa po as storo í v týchto lokalitách vyvinuli. Ide najmä o druhovo bohaté lúky s výskytom vysokého po tu
ohrozených druhov rastlín a kosené sady, v ktorých k lú nym druhom pristupujú miestne odrody ovocných
drevín, na ktoré je táto oblas mimoriadne bohatá. Takýto typ využitia krajiny je teda významný z h adiska
biodiverzity. Oživenie kopani iarskych oblastí je jednou z hlavných úloh, ktoré by mala podporova a na ktorej
by sa mala podie a aj štátna ochrana prírody.
Pomenovanie identity územia – miestneho kultúrneho a prírodného bohatstva naberá na dôležitosti
v sú asnej ére globalizácie, kedy svet má tendenciu uniformova sa. Interpretáciu miestneho dedi stva
považujeme za hlavný predpoklad šetrných foriem cestovného ruchu založených na poznávaní a odha ovaní
miestnych pôvabov.

B.a.4.3

DOMINANTY V KRAJINE

Krajine dominuje Pamätník M. R. Štefánika na hrebeni vrchu Bradlo.
V rámci zastavaného územia samotného mesta sú výraznými karakteristickými dominantami Kostol sv.
Trojice striedavo katolícky aj evanjelický a Kostol (evanjelický). Ostatné dominanty sú tvorené prírodnými
dominantami okolitých pohorí.

B.a.4.4

PRVKY ZNIŽUJÚCE KVALITU KRAJINNÉHO OBRAZU

• areál priemyselnej výroby bez podielu zelene
• areál po nohospodárskej výroby v blízkom centre mesta
• skládka TKO pod Bradlom
• nevhodne volená viacpodlažná bytová výstavba
• vedenia vysokého napätia
• chátrajúce a rozpadávajúce sa areály a objekty
B.a.4.4.1 Štruktúra krajiny
V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom je krajina regulovaná v tejto podrobnejšej štruktúre:
ZS - sady a záhrady
LU - lúky
LS – lesy
PO – orná pôda
NV – nelesná vegetácia
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé zložky krajinnej štruktúry sú zhrnuté v tabu kovej
asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj sú as ou „Záväznej asti ÚPN
M Brezová pod Bradlom“ tiež v tabu kovej forme.

B.b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
Pre spracovanie územného plánu mesta je záväzný územný plán vyššieho stup a, ktorým je:
• Územný plán regiónu Tren ianskeho kraja (schválený ako ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja), ktorého
záväzná as bola vyhlásená Nariadením vlády SR . 149/98 Z.z. a je uverejnená v Zbierke zákonov,
iastka 54 z roku 1998
• Zmeny a doplnky . 1/2004 ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja d a 23.6.2004 uznesením . 259/2004 a ich záväzná as vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením Tren ianskeho samosprávneho kraja . 7/2004.
• Zmeny a doplnky . 2/2004 ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja d a 26.10.2011 uznesením . 297/2011 a ich záväzná as vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením Tren ianskeho samosprávneho kraja . 8/2011.
Zo záväzných astí uvedeného ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a zo záväzných astí jeho zmien a doplnkov
pre Mesto Brezová pod Bradlom vyplýva nasledovné:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
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•

1.1
Pri územnom rozvoji kraja vychádza z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a vnútroregionálnych
vz ahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok,

"%A"@3 T 5 $5@3#$58 2()T 21#*D13@<) :)$9( E)$5#A*("M:( :)2A :( 3)>(N5:( #2A A5M:( =A63:(
89):567# 3#9"#E " /*#")52=)E 3)1DB*(=) #=#*(AM<7 4A@A#<7 2 "%DH(AC: "]9()B E)$5#A*("M<7 2C$()*
2C$)*5M<7 2%2A6:#" " )D3#3)>(N5#<7 ^ [ *4C<7 #B* 2A( <7 <)973 5(L5)E 21#*D13@<)
•

1.2
Formova
ažiská osídlenia Tren ianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie
formovania funk nej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a pri ahlých
vidieckych sídiel a priestorov, podie ajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ažiska
osídlenia, uplat ujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
1.2.2 zabezpe ova rozvojovými osami pozd ž komunika ných prepojení medzinárodného a celoštátneho
významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sie , ako aj konzistenciu a rovnocennos rozvojových
podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispie formovaním osídlenia Tren ianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a
nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funk ného využívania
územia jednotlivých ažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja.

•
Podporova ažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme
Slovenskej republiky:
1.3.4 1#$1#3#" T =# T H(2=@ #2C$*)5( A3)A)E 83#"5) $3D7)E 2=D1(5% :%E "2=6 T H(2=# #2C$*)5(

G 1#$1#3#" T T H(2=@ #2C$*)5( =# 3#9"#E#"6 2C$)*56 13()2A#3% "%A"@3 5C: (<7 ?D5=L5)E =#:1*)_5#2A(
2# 9#7O $5)5C: (<7 3)>(#5@*5%<7 28"(2*#2AC
1.3.6 podporova nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ažísk osídlenia pri
využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.7 sledova pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov - sietí miest
a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funk nej komplexnosti regionálnych celkov,
1.3.8 upev ova vnútroštátne sídelné väzby medzi ažiskami osídlenia.
•
Podporova budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.
•

#$1#3#" T 3#9"#E <)5A()3 #2C$*)5( 1( A)E 2=D1(5% =# 2C$()* 2DB3)>(#5@*5)7# "M95 :D A# :()2A )*D4
3)9#"@ 1#$ 3 $*#: ):4#"@ #"@=% AM<7A# <)5A3@<7 1#$1#3#" T 13)$#"4)A=M: A()A# 9 3( $)5( `
1.8a.1 stredné odborné a u ovské školy,
1.8a.2 zdravotnícke strediská všeobecných lekárov a zubných ambulancií,
1.8a.3 výrobné služby,
1.8a.4 obchodné zariadenia s komplexným sortimentom tovarov,
1.8a.5 vo ného asu a rekreácie s potrebnými plochami zelene.
•

•

1.10
podporova rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ažísk osídlenia s cie om vytvori rovnocenné
životné podmienky pre všetkých obyvate ov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,
1.11
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2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu

•
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3. V oblasti sociálnej infraštruktúry
• 3.1 Školstvo
3.1.1 rozvíja školstvo na všetkých stup och a zabezpe i územnotechnické podmienky,
3.1.3 optimalizova sie škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokry územie kraja zariadeniami
stredného školstva a pod a potreby trhu práce aktuálne reprofilova študijné odbory,
• 3.2 Zdravotníctvo
3.2.1 rozvíja zdravotnú starostlivos vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a
lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sie ou poskytovate ov zdravotnej starostlivosti,
3.2.2 vytvára podmienky pre rovnocennú prístupnos a primeranú dostupnos obyvate ov jednotlivých
oblastí kraja k nemocni ným zariadeniam a službám,
• 3.3 Sociálna starostlivos
3.3.1 rekonštruova a obnovova budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne modernizova
infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšova štandardy, optimalizova kapacity a
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vytvára podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvate ov
poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvate stva a deti,
3.3.2 zabezpe i rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a
sociálne skupiny ob anov a dobudova sie sociálnej starostlivosti tak, aby územie Tren ianskeho kraja
bolo v tejto oblasti sebesta né a aby sa vytvorila sie kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a
flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvára podmienky pre nové, nedostatkové i chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 o akáva nárast podielu obyvate ov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným
demografickým vývojom a zabezpe i primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých
obyvate ov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,
3.3.5 podporova transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované komunitné a
menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvate stva ako aj prechod z ve kokapacitných na
malokapacitné, multifunk né zariadenia
4. V oblasti usporiadania územia z h adiska kultúrno-historického dedi stva
•

4.1
rešpektova kultúrno-historické dedi stvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a
urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory
navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky).

•

4.2
rešpektova typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja,

•

4.3
uplat ova a rešpektova typovú a funk nú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,

•

4.4
rešpektova dominantné znaky typu krajinného prostredia,

•

4.5
Posudzova pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v nadväznosti
na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji

•

4.6
Zoh ad ova a revitalizova v územnom rozvoji kraja:
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich ochranné
pásma (najmä Tren ín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo - Mohyla na Bradle) ,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj asti rozptýleného osídlenia,
4.6.6 historické technické diela

5. V oblasti usporiadania územia z h adiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
po nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
•

5.1
rešpektova po nohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja,
definovaný v záväznej asti územného plánu

•

5.2
realizova systémy správneho využívania po nohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou,
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi
odpadov,

•

5.3
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov zoh ad ova
požiadavky ochrany prírody,

•

5.4
v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužite né po nohospodárske pozemky navrhnú na
zalesnenie,

•

5.5
podporova riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov
miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a
vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov ,
Javorníkov
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a Považského Inovca,
•

5.6
zabezpe ova vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch
Prievidza a Partizánske (oblas hornej Nitry),

•

5.7
obmedzova reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokra ami,

•

5.8
vytvára podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,

•

5.9
podporova opatrenia na sanácie zosuvných území a rekultivácie poddolovaných území a za leni ich do
funkcie krajiny,

•

5.11
postupne rieši problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k
erózii pôd na svahoch,

•

5.12
revitalizova priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou pod a osobitných revitaliza ných programov,

•

5.13
zabezpe i revitaliza né práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody najmä v
oblastiach so silne zne isteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske, Nová Dubnica,
Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.,

•

5.14
rekultivova jestvujúce vy ažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,

•

5.15
uplat ova opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a
okresných environmentálnych ak ných programov,

•

5.16
rešpektova pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v
osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov
európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvláš
biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a vo ne žijúcich živo íchov. Využívanie
územia zosúladi s funkciou ochrany prírody a krajiny

•

5.17
podporova alternatívne po nohospodárstvo v chránených územiach pod a zákona o ochrane prírody a
krajiny, v pásmach hygienickej ochrany,

•

5.18
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpe i protieróznu ochranu pôdy vedením prvkov
územného systému ekologickej stability a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Myjavskej
pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca, Tríbe a, Vtá nika,
Javorníkov

•

5.19

#$2A3@5(T 2=*@$=% #$1 $#" *#= *(9#" 56 " <73@5)5M<7 89):( <7 13C3#$%
•

5.20
regulova rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využíva rekrea ný
potenciál v súlade s ich únosnos ou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava, Bezovec, K a no, Zelená
Voda,...)

•

5.21
revitalizova toky upravené na kanálový typ, kompletizova sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich
druhov drevín a krovín pozd ž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých
mikrodepresií, ím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozd ž tokov

•

5.22
venova pozornos revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie iasto ne likvidovaným resp.
nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvláš mimo zastavané územie obcí (zapojenie
pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr. Dudváh, Biely potok, a pod.), vysadi
lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu, chráni mokrade, spomali odtok vôd v upravených
korytách

•

5.23
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zosúladi požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva so
záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Biele Karpaty
•

5.24
usmerni v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi záujmami ažbu
štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením ažby vo vodných nádržiach alebo v korytách tokov oproti
ažbe z porasteného terénu

6. V oblasti usporiadania územia z h adiska hospodárskeho rozvoja
•

6.1
vytvára podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využíva celé
územie kraja,

•

6.2
nové podniky lokalizova predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich
hospodárskych areáloch, prípadne uvažova s možným využitím uvo nených areálov po nohospodárskych
dvorov,

•

6.4
podporova budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných lokalitách:
6.4.5 Brezová pod Bradlom - Dav ové

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
•

7.1 Cestná infraštruktúra
7.1.1 Rešpektova lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných
pásmach.
7.1.9 Zabezpe i územnú rezervu - koridor pre cestu II/499 (regionálneho významu) v kategórií C 9,5/70-60,
v trase a úsekoch:
o západný obchvat Myjava.
o obchvat Brezová pod Bradlom
7.1.10 Homogenizova existujúcu trasu cesty II/499 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60.
7.1.32 Rezervova územný koridor pre preložku cesty II/501 v Brezovej pod Bradlom v kategórii C 9,5/70-60
cez lokalitu Dolný Štverník

•

7.2 Infraštruktúra železni nej dopravy
7. 2.2 Rešpektova lokalizáciu existujúcej železni nej infraštruktúry a jej ochranné pásma.

•

7.7 Infraštruktúra cyklistickej dopravy
7.7.2 Vytvori územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu regionálnych cyklotrás na
Považskú cyklomagistrálu

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
•

•

8.1 Energetika
8.1.1 Rešpektova jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre ve mi vysoké
napätie,
8.1.9 Vytvára priaznivé podmienky a podporova intenzívnejšie využívanie obnovite ných a druhotných
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylú ením negatívneho
dopadu na charakter krajiny.
8.1.10vytvára podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.
8.2 Vodné hospodárstvo
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8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporú aniami
Rámcovej smernice o vodách
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8.2.7 V oblasti protipovod ovej ochrany
Realizova stavby spojené s protipovod ovými opatreniami v iastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy
na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovod ovej ochrany SR a alších tokov v
iastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investi ným rozvojovým programom Slovenského
vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,

9. V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Rieši zneškod ovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového
hospodárstva SR, pri om v jeho v intenciách rozpracova Program odpadového hospodárstva
Tren ianskeho kraja. Usmer ova odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na
životné prostredie
zo starých skládok odpadov a alších environmentálnych zá aží.
9.1.2 Rieši budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a
obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.
9.1.3 Rieši vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.
9.1.4 Podporova vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov
zo zhodnotite ských odpadov.
9.1.5 Celoplošne rozšíri separovaný zber odpadov s o najvä ším po tom separovaných zložiek (papier,
sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6 Zvyšova množstvo biologicky rozložite ného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.7 Uprednostni spa ovanie energeticky využite ných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že
nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnoti .
9.1.8 Povo ova nové zariadenia na spa ovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zárove
tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnoti .
9.1.9 Zabezpe i zneškod ovanie nebezpe ných odpadov z priemyslu a zdravotníctva ur ených na
spa ovanie na vyhovujúcich zariadeniach sp ajúcich stanovené emisné limity.
9.1.10 Minimalizova množstvo kalov z OV ukladaných na skládky.
9.1.11 Rieši skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných ve kokapacitných regionálnych
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiest ovanie skládok
odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpe uje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvate ov a
zne istenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd): ... $ 2=*@$= #2A#*56 S
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Z predmetnej dokumentácie ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a ZaD .1 a ZaD .2 vyplýva pre katastrálne
územie Mesta Brezová pod Bradlom nasledovná verejnoprospešná stavba:
Verejnoprospešná stavba v oblasti vodného hospodárstva
2. Oblas odvádzania a istenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciach
15. Aglomerácia Brezová pod Bradlom

B.c) ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY
B.c.1 OBYVATE STVO
B.c.1.1

SÚ ASNÝ STAV

Pri s ítaní udí, domov a bytov v roku 2011 bol v meste Brezová pod Bradlom po et trvalo bývajúcich
obyvate ov 5110 v nasledovnej vekovej štruktúre:
Veková štruktúra obyvate stva pod a s ítania udí v roku 2011
Trvalo bývajúce obyvate stvo muži
ženy
spolu
poznámka
0-4
115
92
207
5-9
93
80
173
10-14
118
100
218
15-19
152
161
313
20-24
196
211
407
24-29
209
214
423
30-34
225
209
434
35-39
200
184
384
40-44
170
187
357
45-49
186
190
376
50-54
213
199
412
55-59
202
232
434
60-64
169
197
366
65-69
91
146
237
70-74
62
83
145
75-79
48
62
110
80-84
25
49
74
85-89
9
20
29
90-94
3
5
8
95-99
0
1
1
100+
0
1
1
nezistené
1
0
1
spolu
2487
2623
5110
Pod a údajov mesta Brezová pod Bradlom malo mesto Brezová pod Bradlom k 31.12.2012 celkový po et
obyvate ov 5212 v nasledovnej vekovej štruktúre:
Veková štruktúra obyvate stva k 31.12.2012
0-1 49 2-6 231 7-15 389 16-59 3485

60+

1058

V sú asnosti (31.10.2013) žije v meste Brezová pod Bradlom:
Veková štruktúra obyvate stva k 31.10.2013
deti
deti
muži
ženy
ostatní
spolu

B.c.1.2

celkom

5212

0 - 15
16 - 17
18 - 60
18 - 55

601
735
1653
1454
1321
5163

ROZBOR DEMOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU

Vekovú štruktúru obyvate stva mesta možno charakterizova ako výrazne regresívnu. Hodnota indexu
starnutia je 193,6, o je v každom prípade ve mi nepriaznivá hodnota. Index starnutia - vyjadruje pomer medzi
poproduktívnou a predproduktívnou zložkou obyvate stva, t.j. vyjadruje po et osôb vo veku 65 a viac rokov
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pripadajúcich na 100 osôb vo veku 0 – 14 rokov. Ako nepriaznivý pomer sa hodnotí index starnutia vyšší ako
100. Základným cie om v celkovom vývoji obyvate stva mesta je vytváranie podmienok pre priaznivý
demografický vývoj a alšie postupné znižovanie uvedeného indexu starnutia.
V celkovom vývoji po tu obyvate ov mesta je potrebné uvažova s nárastom tak, aby mesto zodpovedalo
nie len ve kos ou a po tom obyvate ov centru osídlenia subregionálneho významu, ale aj ob ianskou
a technickou vybavenos ou zabezpe ujúcou v meste zodpovedajúci komfort.
Vývoj po tu obyvate ov je ovplyvnený reprodukciou obyvate stva i možnos ami a rozsahom novej bytovej
výstavby. Spätne možnosti bytovej výstavby pozitívne ovplyvnia migráciu obyvate stva. Tým môže dôjs
postupným zabezpe ovaním vhodných plôch s funkciou bývania k stabilizácii obyvate stva.
Nárast obyvate stva mesta je možné dosiahnu jednak prirodzeným rastom, ale v prípade Brezovej pod
Bradlom ažiskovo zo zdrojov z dos ahovania obyvate ov do mesta, a to v rámci vnútroregionálnej migrácie
predovšetkým z okolitých obcí a osád, z iných regiónov, ale aj, ako sa udialo v meste Brezová pod Bradlom
i z iných krajín (Ukrajina). Nako ko pri trvalej migrácii prevládajú mladšie vekové kategórie obyvate stva, (do 40
rokov), dosíd ovanie môže ma priaznivý vplyv na demografický vývoj a vekové zloženie obyvate stva mesta v
budúcnosti. V súvislosti s úvahami o dosíd ovaní obyvate ov do mesta je potrebné zoh adni skuto nos
sociálnej a ekonomickej štrukturalizácie obyvate stva, diferenciáciu ekonomických i záujmových vz ahov.
Vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce a pre tvorbu nových pracovných príležitostí
a tým aj rozvoj zamestnanosti na území obce je jedným zo základných cie ov rozvoja. Pri rozvoji a profilovaní
hospodárskych inností je potrebné vytvára územné podmienky pre rozvoj podnikate ských aktivít výrobného
charakteru (priemyselná výroba – priemyselný park Dav ové, tradi ná po nohospodárska výroba - kopanice,
výrobné služby, remeselná výroba) pri využití miestnych špecifických územno-technických daností a tradícií.
Vývoj zamestnanosti v zariadeniach verejných služieb bude v meste podmienený predovšetkým demografickým
rastom a štruktúrou obyvate stva.
Ve kou devízou mesta a jeho okolia sú možnosti rekreácie, cestovného ruchu, agroturistiky s ktorými
riešenie predmetného ÚPN M po íta.
Vychádzajúc z potenciálu mesta relatívne priaznivých vývojových aspektov (možnosti rozvoja obytného
územia, plôch zmiešanej funkcie bývania a rekreácie i možnosti rozvoja výrobných plôch v priemyselnom parku
Dav ové v súlade s nadradenou ÚPN VÚC) je možné špecifikova nasledovný odhad predpokladaného
postupného demografického vývoja v meste, premietnutím vyššie uvedených ovplyv ujúcich faktorov.
ÚPN M Brezová pod Bradlom v oblasti demografie:
• stanovuje prognózu demografického vývoja v meste pri zoh adnení celkového ekonomického a
spolo enského vývoja, špecifík a trendov SR v sú asnom období a na základe retrospektívnych
štatistických ukazovate ov,
• stanovuje prognózu demografického vývoja v meste na základe navrhnutej koncepcie funk ného a
územno-priestorového riešenia,
• stanovi funk né využitie osád v katastri mesta s oh adom na ich možnosti napojenia na technickú
infraštruktúru, stavebnotechnický stav a osadenie v krajine a stanovuje ich prognózu demografického
vývoja
ÚPN M Brezová pod Bradlom poukazuje na:
• nevyhnutnos aktívnej politiky pri rozvoji sídla tak, aby sa stala skuto ným centrom osídlenia ako to
vyplýva z ÚPN VÚC, bod 1.3 Tren ianskeho kraja,
• nevyhnutnos posilni medzisídelné väzby Myjava - Brezová pod Bradlom
• nutnos aktívnej pozemkovej politiky a politiky zamestnanosti Brezová pod Bradlom vytvorila podmienky
pre rozvoj hospodárskej základne, usíd ovanie podnikate ských aktivít, stabilizáciu obyvate ov a
vytvorila podmienky pre migráciu obyvate ov do sídla

B.c.1.3

PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATE STVA

Retrospektívne štatistické ukazovatele:
Preh ad trvale bývajúceho obyvate stva v rokoch 1970 - 2013
rok
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 2001 2011 2012 2013
po et
3503 4835 5205 5299 5349 5360 5493 5443 5551 5567 5110 5212 5163
obyvate ov
Po et obyvate ov za ostatných 60 rokov bol kolísavý. V ostatnom období sa stabilizoval , hoci zaznamenal
mierny pokles. Dá sa však predpoklada pri nazna ených trendoch možný rast, ktorého intenzita bude súvisie
s rôznymi faktormi (pracovné príležitosti, možnosti bývania, ekologická kvalita prostredia, celková sociálnoekonomická atmosféra spolo nosti).
V návrhu územného plánu mesta Brezová pod Bradlom sa uvažuje s naplnením stavu územia vo dvoch
zásadných asových a priestorových celkoch:
• návrhové obdobie, ktoré nie je exaktne asovo stanovené, ale zoh ad uje reálnos pripravenosti
územia na plánovaný rozvoj
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návrh 6784 obyvate ov (nárast o 1622 obyvate ov – 31,4%)
výh ad - v území je uvažované s výh adovými rezervnými plochami, ktoré bude možné pripravova na
realizáciu po naplnení zámerov z návrhového obdobia a po ich preradení zmenami a doplnkami
platného územného plánu z výh adového obdobia do návrhového, pri om bude kapacita mesta spolu
7163 obyvate ov (nárast návrh +výh ad – 38,73%)
Prognóza pre územný plán je uvažovaná ako optimálna hranica rozvoja mesta s cie om, aby boli rozvinuté
všetky pozitívne demografické ukazovatele.
Prirodzený prírastok je možné predpoklada mierne rastúci v závislosti od reproduk ných skupín
obyvate stva. Ro ný prírastok závisí od možnosti investovania do individuálnej bytovej výstavby, do
podmie ujúcich inžinierskych sietí potrebných pre bývanie a do hospodárstva na území mesta (napr. výrobné
zóny a ekologického bývania v kopani irskych osadách).
Prognóza vývoja po tu obyvate ov je detailnejšie spracovaná pod a urbanistického lenenia na stabilizovanú
as - jestvujúce urbanistické bloky reálne zastavaného územia a na novonavrhované rozvojové lokality – bloky
a výh adový rozvoj územia. Priestorové rozloženie obyvate stva poukazuje na intenzitu demografických veli ín
v príslušnej lokalite a v celom organizme mesta.
Trvalo obývaný bytový fond v jestvujúcom obytnom území považujeme za stabilizovaný, pretože odpad
bytového fondu, asanácie, intenzifikácia bytového fondu, zástavba prieluk a regenerácia bytového fondu
v tomto území sa navzájom vyrovnajú.
Kapacitu urbanistických blokov obytného územia vi nasledujúce tabu ky:
•
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B.d) RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ AHY DOKUMENTUJÚCE ZA LENENIE RIEŠENÉHO
MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

B.d.1 ŠIRŠIE VZ AHY DOKUMENTUJÚCE ZA LENENIE RIEŠENÉHO MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska v znení jeho zmien a doplnkov a záväznej asti
ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja v znení jej zmien a doplnkov v rámci koncepcie sídelnej štruktúry leží
mesto Brezová pod Bradlom na navrhovanej osi III. Stup a (Pieš any – Brezová pod Bradlom –
Myjava) ako centrum osídlenia III. skupiny – druhá podskupina. Administratívne je mesto Brezová pod
Bradlom za lenené do okresu Myjava, ktorý je sú as ou Tren ianskeho kraja. Nachádza sa na hranici
s Trnavským krajom (okresmi Senica, Trnava, Pieš any).
Mesto je sú as ou „Kopani iarskeho regiónu Ve ká Javorina – Bradlo“, registrovaného v roku
2
2001. Jeho sú as ou je 22 obcí a rozprestiera sa na 461,89 km .

B.d.2 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Mesto ako centrum osídlenia III. skupiny – druhá podskupina by malo poskytova služby
spádovému územiu (vi kapitolu b.1).
Preto ÚPN M navrhuje rozvoj mesta tak, aby mesto bolo schopné plni vyššie uvedenú funkciu
lokalizovaním aktivity na úrovni:
• celoštátnej a medzinárodnej, so zoh adnením špecifických daností hlavne z h adiska rozvoja
cestovného ruchu,
• regionálnej, vyzna ujúcej sa vzájomnými väzbami medzi obcami „Kopani iarskeho regiónu
Ve ká Javorina – Bradlo a ostatnými sídlami okolia,
• lokálnej, zameranej na rozvoj inností pre uspokojenie potrieb obyvate stva trvalé prítomného,
obyvate stva sezónne dochádzajúceho za ú elom zamestnania i cestovného ruchu.
i mesto a región bude aži zo svojej špecifík prírodných, kultúrneho dedi stva i udského
potenciálu a akou intenzitou sa zapojí do regionálnych, celoštátnych a medzinárodných aktivít
v záujme obyvate ov, závisí od konkurencieschopnosti jej štruktúry miestnej ekonomiky. To
môže by ovplyvnené aj efektívnou politikou hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Vychádzajúc z vyššie popísaného sú definované základné funkcie mesta:
• funkcia obytná pre trvalé prítomné obyvate stvo (bývanie, ob ianska vybavenos ),
• funkcia ubytovacia a služieb pre sezónne prítomné obyvate stvo,
• funkcia športovo-rekrea ná pre trvalé a sezónne prítomné obyvate stvo.
• funkcia výrobná

B.e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
B.e.1 SÚ ASNÝ STAV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ
Priestorový obraz sú asnej Brezovej pod Bradlom spoluvytvárajú, okrem iného, územia s
predvojnovou a povojnovou zástavbou, aj zna né plochy po asanácii a plochy nevhodne volenej
komplexnej bytovej výstavby (vyriešil sa síce problém bývania, ale zostala pozna ená silueta a
štruktúra mesta). V tomto obraze je ve a disharmonických prvkov, ale sú v om i zna né možnosti pre
návrh opatrení, ktoré budú smerova k zlepšeniu stavu.
Charakteristickou krajinnotvornou rtou Myjavskej pahorkatiny je rozptýlené, tzv. kopani iarske
osídlenie s jadrami obcí obklopenými roztratenými skupinami domov i po nohospodárskych usadlostí.
Oživenie kopani iarskych oblastí je taktiež jednou z hlavných úloh predmetného ÚPN M.
Priemyselný park Dav ové je dôsledne vymedzené výrobné územie, rozvinuté na území (i
rozšírenom) pôvodného areálu Prižinárne.
Rozvoj mesta limituje mnoho faktorov špecifikovaných v príslušných kapitolách. Sú to najmä
kultúrnohistorické danosti, hospodárska základ a, konfigurácia terénu, ochranné pásma, chránené
územia, doprava, možnosti technickej infraštruktúry.

B.e.2 NÁVRH RIEŠENIA
V zadaní pre spracovanie územného plánu boli stanovené a v územnom pláne rozvinuté a pre
rozvoj mesta doporu ené nasledovné tézy:
• rešpektova jestvujúcu urbanistickú koncepciu, ktorej úpravy by mali smerova k vyriešeniu
sú asných požiadaviek a potrieb mesta s víziou budúcich nárokov na všetky jeho funkcie
ako neustále sa vyvíjajúceho centra osídlenia subregionálneho významu,
• vyrieši najpál ivejší problém mesta - dopravnú situáciu s oh adom na riešenie vyššej
koncepcie dopravy,
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vytvori logické a prevádzkovo jasné vz ahy medzi jednotlivými funkciami mesta, stanovi
ich polohu a prioritu,
• podpori hmotovo-priestorovým riešením dokomponovanie hlavných kompozi ných osi celého zastavaného územia mesta so zachovaním historicky vyprofilovaných parciálnych
kompozi ných zásad,
• samostatnú pozornos venova dotvoreniu širšieho centra mesta, riešeniu jeho hmotovopriestorového, kompozi ného, výtvarno-estetického a funk ného charakteru (hlavne od
Námestia M. R. Štefánika k cintorínu),
• navrhnú spôsob dotvorenia niektorých peších koridorov prepájajúcich priestory
spolo ensky najviac frekventované a rozptylných plôch v rámci týchto priestorov,
• podpori riešením rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich hodnotných štruktúr pri
rešpektovaní "génia loci', t.j. bez implementácie architektonicky a typologicky nevhodných
stavieb; navrhnú spôsob a podmienky ochrany, rekonštrukcie a revitalizácie týchto
historicky najstarších enkláv zástavby a to i v osadách v katastri mesta (Hurbanova ul.),
• navrhnú nové rozvojové územia a rieši ich s oh adom na prevládajúci objemovopriestorový charakter územia a jeho kompozi ný systém,
• navrhnú systém dotvorenia zastavaného územia štruktúrou verejne prístupnej vzrastlej
zelene a s využitím vodného prvku v systéme zástavby,
• uprednostni pri dokomponovávaní priestorov humánne merítko objemovej skladby
rešpektujúcej historické a prírodné pozadie a jeho akcenty a dominanty,
• uplat ova profesionálny prístup s ú as ou architekta pri rozvíjaní predstáv o alšom rozvoji
zástavby; vylú enie živelného prístupu k zástavbe,
• chráni a vhodne využíva chránené územia prírody
• pozornos venova riešeniu hmotovo-priestorového, kompozi ného, výtvarno-estetického a
funk ného charakteru osád v katastri mesta, stanovi ich funk né využitie,
• pri rozvoji sídla zosúladi rozvojové zámery najmä s koncepciou trvalej udržate nosti, o
zvýši atraktivitu mesta pre obyvate ov aj návštevníkov,
• problematiku rozvoja mesta doriešova formou zonálnych dokumentácií s jasnými
regulatívami pre možnosti výstavby.
ÚPN M Brezová pod radlom navrhuje nové rozvojové plochy obytného územia prevažne západne
od jestvujúceho zastavaného územia v náväznosti na riešenie predošlého územného plánu a jeho
zmien a doplnkov. Uvedené diel ie navrhované obytné územia v tejto koncepcii riešenia sú združené
do jedného bloku, ím lepšie zhodnotia územie a obslúžia dopravnou a technickou infraštruktúrou.
Menšie rozvojové plochy bývania (všetky v kontakte s estvujúcim zastavaným územím) rozptýlené
severovýchodne sú plochy s ktorými uvažoval aj pôvodný územný plán a hlavne jeho zmeny
a doplnky. Rozvojovými územiami sú i ulice (bývalé osady) pre funk né využitie zmiešanou obytnou
funkciou (bývanie, rekreácia).
Plochy športu a rekreácie sa nachádzajú v južnej asti zastavaného územia a ich rozvoj je
navrhovaný v náväznosti na ne.
Plochy priemyselnej výroby ÚPN M rozvíja v priemyselnom parku Dav ové, v súlade s ÚPN VÚC
TSK.
Hospodársky dvor po nohospodárskeho družstva, ktoré sa nachádzajú priamo v zastavanom
území mesta navrhuje v súlade so zámermi PD Brezová pod Bradlom ponecha sú asnému využitiu
(ustajnenie otelených kráv s te atami cca 15 ks na cca 3 týždne), ponecha jestvujúce objekty
a postupne územie adaptova tak aby ani v budúcnosti neznamenali zdravotné ohrozenie a zdravotné
riziko pre obyvate stvo (spracované štúdie potvrdili ich nezávadnos – vi kapitolu B.g.2.1.2) . Nové
objekty pre rozvoj po nohospodárskej výroby (chov hovädzieho dobytka je lokalizovaný v jestvujúcom
areále (v ÚPN M navrhovanom na rozširenie) v Žriedlovej Doline. Ochranné pásmo v Žriedlovej Doline
bolo v predošlom platnom ÚPN SÚ stanovené na 100m. Preto i koncentrácia chovu musí zodpoveda
podmienkam tohto ochranného pásma.
Obchvat cestou II/501 vo výh ade je vedený v trase, ktorá je v súlade s ÚPN VÚC TSK.
•

B.f) NÁVRH FUNK NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S UR ENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNK NÝCH ÚZEMÍ
B.f.1 PREVLÁDAJÚCE FUNK NÉ ÚZEMIA V MESTE BREZOVÁ POD BRADLOM
Mesto Brezová pod bradlom má funk né využitie s nasledovnou štruktúrou:
• obytné územia a zmiešané územia bývania s ob ianskou vybavenos ou, alebo rekreáciou
a športom. Tieto i v návrhu na alej vytvárajú základný funk ný charakter mesta. Sú
rozvinuté na území samotného mesta a v uliciach bývalých osadách. Definícia územia je
v kapitole B.g.1
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výrobné územia sú rozložené prevažne v juhozápadnej
asti katastra mesta,
reprezentované priemyselným parkom Dav ové a v návrhu sa uvažuje s ich posilnením
a koncentráciou. V zastavanom území mesta sa nachádzajú menšie nezávadné výrobné
areály, hlavne areály výrobných služieb. Definícia takýchto území je v kapitole B.g.2.2
• rekrea né územia, v návrhu sa uvažuje s ich posilnením hlavne v uliciach (bývalých
osadách) ako s územiami zmiešanými (bývanie a rekreácia) a s posilnením rekrea ného
a turistického poznávacieho potenciálu (Bradlo, vodná nádrž Baranec,...) . Definícia
takýchto území je v kapitole B.g.3.7
Územie mesta je lenené pod a charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spolo nými charakteristickými znakmi a s oh adom na asový vývoj sa dajú deli na jestvujúce S
(stav), navrhované N (návrh) a výh adové V (výh ad) – vi schéma urbanistických blokov.
Sumarizácia jestvujúcich, novonavrhovaných a výh adových lokalít - blokov je v nasledujúcej
tabu ke. Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy sú zhrnuté v tabu kovej asti
„Súhrnná
charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj sú as ou „Záväznej asti ÚPN M“ tiež
v tabu kovej forme.
V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom je riešené územie v tejto podrobnejšej funk nej
štruktúre (jestvujúce, navrhované i výh adové plochy):
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenos )
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba)
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
R - rekrea né územie
RS - zmiešané územie rekreácie a športu
RZ – územie záhradhárskej osady
S – územie plôch športu
V – územie plôch priemyselnej výroby
VP – územie plôch po nohospodárskej výroby
VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
VSP – územie zmiešané územie zmiešané (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov
hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia,
opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb,
administratíva)
ZU – územie zvláštnych ú elov (územie Ministerstva vnútra)
VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
ZS - sady a záhrady
LU - lúky
LS – lesy
PO – orná pôda
NV – nelesná vegetácia
•
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B.g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OB IANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU,
VÝROBY A REKREÁCIE.
B.g.1 OBYTNÉ ÚZEMIA
B.g.1.1

OBYTNÉ ÚZEMIE - DEFINÍCIA

B.g.1.1.1 Štruktúra obytných území
V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom sú obytné územia v tejto podrobnejšej funk nej
štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
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BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba)
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenos )
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade
nízkopodlažné) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby
ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a detské ihriská.
Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z
hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania,
dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov
a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu
krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé bývanie. Hustota, lenenie
a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné bloky sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B,
• výh adové rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené
písmenom V (výh ad), íslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. V1B.
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade
viacpodlažná hromadná zástavba) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr.
garáže, stavby ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a
detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území
vychádza najmä z hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového
usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie
tichých priestorov a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé
bývanie. Hustota, lenenie a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie
odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie
súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné bloky sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom BH - napr. S1BH
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BH - napr. N1BH,
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, hospodárske budovy . Slúžia
prevažne pre bývanie v rodinných domoch s vo nou štruktúrou zástavby – osídlenie
formované do usadlostí s hospodárskou innos ou, doplnené nevyhnutnou dopravnou a
technickou vybavenos ou, slúžiace aj pre ú ely agroturistiky
- Rekrea né územia obsahujú asti územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky
každodennej rekreácie bývajúceho obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných
zón musí tvori zele , najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady , trávne plochy a
prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy a zariadenia so špecifickou funkciou
(chalupárstvo, agroturistika)
Obytné bloky zmiešané (bývanie a rekreácia) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešané (bývanie a rekreácia) sú zna ené písmenom S (stav),
íslom jestvujúceho bloku a písmenom BR (bývanie a rekreácia) - napr. S1BR
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navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie a rekreácia) sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BR (bývanie a rekreácia) - napr.
N1BR.
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná
remeselná výroba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, a tiež výrobné priestory s drobnou
remeselnou výrobou a výrobnými službami bez rušivých ú inkov na prioritnú funkciu,
ktorou je bývanie ( na chránené vnútorné i vonkajšie prostredie).
Obytné bloky zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešaného (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná
drobná remeselná výroba) sú zna ené písmenom S (stav), íslom jestvujúceho bloku
a písmenami BS - napr. S1BS
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie, nezávadné výrobné
služby, nezávadná drobná remeselná výroba) sú zna ené písmenom N (návrh), íslom
rozvojového bloku a písmenom BS (bývanie a rekreácia) - napr. N1BS.
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia slúžiace prevažne na umiest ovanie polyfunk ných objektov bývania a
ob ianskej vybavenosti, v blízkosti centra alebo na rozvojových osiach resp.
exponovaných uzloch
Obytné bloky zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešaného (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú zna ené
písmenom S (stav), íslom jestvujúceho bloku a písmenom BV (bývanie a ob ianska
vybavenos ) - napr. S1BV
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie a ob ianska
vybavenos ) sú zna ené písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BV
(bývanie a ob ianska vybavenos ) - napr. N1BV.
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
- Obytné územia obsahujú aj plochy na ob ianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s
významom a potrebami obcí a miest môžu umiest ova stavby pre školstvo, kultúru, na
cirkevné ú ely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod
a služby, verejné stravovanie a služby, do asné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a
riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpe nos ; základné ob ianske vybavenie musí
skladbou a kapacitou zodpoveda ve kosti a funkcii obce a niektoré ob ianske vybavenia
aj potrebám záujmového územia.
Obytné bloky ob ianskej vybavenosti sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia ob ianskej vybavenosti sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom VO (ob ianska vybavenos ) - napr. S1VO
• navrhované rozvojové plochy obytného územia ob ianskej vybavenosti sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom OV (ob ianska vybavenos ) napr. N1VO.
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
- Plochy na ob ianske vybavenie predstavujúce plochy ur ené pre špecifické zariadenia
verejnej vybavenosti - cintorín s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene.
Bloky ob ianskej vybavenosti – cintorína sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce územia ob ianskej vybavenosti – cintorína sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom C (cintorín) - napr. S1C
• navrhované rozvojové plochy ob ianskej vybavenosti - cintorína sú zna ené písmenom N
(návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom C (cintorín) - napr. N1C.
Kapacitu jednotlivých urbanistických blokov obytného územia vi : „Tabu ka kapacity
urbanistických blokov obytného územia .“ v kapitole B.g1.2.3.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky obytného územia sú
zhrnuté v tabu kovej asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj
sú as ou „Záväznej asti ÚPN M Brezová pod Bradlom“ tiež v tabu kovej forme.
•
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B.g.1.2

BÝVANIE

B.g.1.2.1 Sú asný stav (SODB 2011)
Údaje sú prevzaté z údajov štatistického úradu zo s ítania SOBD 2011.
Domy, byty a ukazovatele bývania v Meste Brezová pod bradlom
Po et
spolu
Bytov spolu
2108
v tom: trvale obývané
1950
v%
100
z toho družstevné
111
byty vo vlastníctve ob ana v byt domoch
1256
byty vo vlastníctve ob ana v rodinných domoch
404
neobývané
158
B.g.1.2.2 Rozbor bývania
Štruktúra domácností
Nepriaznivé trendy v reproduk nej schopnosti obyvate stva sa prejavujú aj v prevládajúcich
po toch malých, bezdetných rodín alebo dospelých jednotlivcov. V jednom „viacgenera nom“ dome
môže býva viacero samostatne hospodáriacich domácností. Príkladom je ekonomicky inné die a
bývajúce so svojimi rodi mi.
Mnoho samostatne zarábajúcich (v horšom prípade nezamestnaných) jednotlivcov (rodín) býva v
spolo ných domoch /bytoch. Prí inou sú viacgenera né domy a finan né limity. Tento ukazovate
vypovedá v neprospech vä šiny obcí a miest.
Ukazovatele bývania
Z vyššie uvedenej tabu ky vyplýva, že vä šina obyvate ov mesta býva v bytových domoch. Tieto
boli budované prevažne v 60. – 80. rokoch minulého storo ia. Byty v rodinných domoch tvoria menší
podiel zástavby. Ulice (osady) sú zastavané len rodinnými domami v sú asnosti sa mnohé stávajú
rekrea nými chalupami.
Na základe uvedených bilancií domov a bytov a po tu obyvate ov vychádza priemerná obložnos
obývaných bytov 2,648. Prevažná as obyvate ov býva v 2 – 4 izbových bytoch (v ítane RD).
B.g.1.2.3 Zhodnotenie ukazovate ov bývania a z nich vyplývajúce riešenie a doporu enie.
Prognózu vývoja bytového fondu ku koncu návrhového obdobia bola odvodená od prognózy vývoja
obyvate stva, kde sme vychádzali z predpokladaného vývoja obložnosti (2,5) obyvate stva na 1 byt, z
potenciálnych možností disponibilných pozemkov ur ených na výstavbu bytov, požiadavky mesta,
z princípov urbanistickej kompozície a z tradi nej formy zástavby (RD) .
Pre realizáciu bytovej výstavby bude potrebné:
• pokry demografický vývoj a vyvolanú migráciu výstavbou bytov v rozsahu:
- cca 605 bytov v návrhovom a 131 bytov vo výh adovom období, ako aj rôznych
druhov služieb a zariadení ob ianskej vybavenosti (pozri alej)
• uvažova s výstavbou štandardných rodinných domov o ploche cca 120-140 m2 na 1 byt s
priemernou plochou 6 - 8 árov na pozemok,
• uvažova aj s progresívnymi intenzívnymi formami zástavby rodinných domov (radové domy),
kde sú nižšie nároky na výmeru pozemku,
• uvažova s ekologickými a energeticky nízko náro nými formami bývania, využívajúcimi
alternatívne zdroje energie (slnko, tepelné erpadlá),
• bytovú výstavbu viaza na výstavbu inžinierskych sietí a komunika nú sie
• uvažova s rozvojom vidieckeho osídlenia rozptýleného kopani iarskeho charakteru
s možnos ou poskytovania služieb v oblasti agroturistiky
Kapacita bytových jednotiek v uvažovaných lokalitách je nasledovná:
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/
1#95@:=

výh ad

stav+
návrh

b.j. (v ítane b.j. v RD)
výh ad stav
návrh stav +
návrh

výh ad

S1BH
S2BH
S3BH
S4BH
S5BH
S1B
S2B
S3B
S4B
S5B
S6B
S7B
S8B
S9B
S10B
N1B
N3B
N4B
N5B
V6B
V7B
V8B

2A B(*(9#" 56 89):() #$7 $

bývanie
viacpodlažná
zástavba

návrh

po et
obyvate ov
stav návrh

Bývanie - nízkopodlažná zástavba RD

stav

funkcia

4028
678
151
73
29

92
V10B

N1BV
N2BV
N3BV
/ /
/' /

bývanie a
vybavenos

/
/'

bývanie a rekreácia (chalupárstvo)

109
10
N1BR
N2BR
N3BR
N4BR
N5BR
N6BR
N7BR
N8BR
N9BR
N10BR
N11BR
N12BR
N13BR
N14BR

24
17
61
10
4
7
7
10
4
61
44
65
600

drobnochov 10

N1VSP
lokality spolu

1706
234
52
25
10

1706
234
52
25
10

133
133
49

N9B
/
/'

4028
678
151
73
29

výr.služby,
bývanie

5163

44
0
17
3
81
9
23
38
23
6
6
29
9
17
6
46
20
29

136
0
126
13
81
0
47
55
84
16
10
36
16
27
10
107
64
94
600

139
93
29
9
6

139
93
29
9
15

9
1622

9
6 784

46
46
17
27

15

42

32
3

6
1
28
3
8
13
8
2
2
10
3
6
2
16
7
10

38
4
28

64

22

7
5
18
3
1
2
2
3
1
18
13
19
200

379

15
18
26
5
3
12
5
9
3
34
20
29
200

3

48
32
10
3
2

3
5

2 063

3
559

3
2619

<)*=#"@ = 1 <(A D*(<) ^#2 $% a2A " b 5@"37 21#*D

.

5 "37#" 56 *#= *(A%
2# 9 5)$B A)O5M:
1#LA#: E)2A"DE8<(<7
B E a2A " b 5@"37
21#*D

.,
ozna enie bloku

2A B(*(9#" 56
89):() #$7 $

BM" 5()
: E(A)O#"
2*DH#B56
B%A%
131

Poznámka: bloky N1B a N2B navrhované konceptom riešenia boli v predmetnom návrhu riešenia na
základe súborného stanoviska zlú ené a tvoria spolu lokalitu N1B.

B.g.1.3

OB IANSKA VYBAVENOS A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Poznámka: ve ká as údajov o jestvujúcej ob ianskej vybavenosti nie je k dispozícii.
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B.g.1.3.1 Prognóza vývoja ob ianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
Predpokladané kapacity zariadení ob ianskeho vybavenia pod a ukazovate ov
Základné bilancie sú uvedené v tabu ke návrhu zariadení ob ianskej vybavenosti s kapacitnými
a plošnými nárokmi. Tieto nároky vychádzajú z predpokladaného nárastu po tu obyvate ov a sú
smerné pre rozvoj štandardných požiadaviek na zariadenia ob ianskeho vybavenia. Okrem nich sa
predpokladá rozvoj špecifických zariadení, ako bolo uvedené vyššie a ako je to uvedené v alších
kapitolách. Východiskom pre túto kapitolu je materiál
„Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“
z roku 2010 a tiež „Zásady a pravidlá územného plánovania“ (VÚVA, Urbion 1984). Ke že uvedené
ukazovatele sú iba smerné, predpoklady vývoja berú do úvahy i lokálne aspekty. Je potrebné
rešpektova i normatívy ur ené EU.
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a gymnázium
základné umelecké školy
kino
dom kultúry
kultúrno-spolo enské stredisko
viacú elová kult. sála
kultúra a osveta galérie, výstavy
ihriská ve koplošné
ihriská maloplošné
štadióny
kolkárne
plavecký bazén krytý
plavecký bazén otvorený
šport
zdravotníctvo
lie ebne dlhodobo chorých
dom s opatrovate skou službou
ústav sociálnej starostlivosti
dospelých
ústav sociálnej starostlivosti
sociálna
mládež
starostlivos
školstvo
výchova

max. potreba pre

miesto
miesto
miesto
miesto

40
50
136
8

1
1
1,2
1,2

6784
271
339
1107
65

miesto
miesto
m2 ÚP
m2 uprav. pozemku
m2 uprav. pozemku
m2 istej UP
m2 vod. plochy
lekárske pracovisko
miesto
pracovisko
m2 predaj. plochy

14
4
20
800
700
40
22
1,1
10
0,3
78

1,4
1
1
1
1
1,2
2
3
1
2
1,5

133
27
136
5427
4749
326
298
22
68
4
794

m2 predajnej plochy
m2 odbyt. plochy
m2 odbyt. plochy
m2 odbyt. plochy
prac. miesto
prac. miesto
m2 ÚP
m2 ÚP
m2 ÚP
m2 sklad. priestoru
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
m2 celkovej ÚP
prac. miesto
m2 celkovej ÚP

43
5
43
15
1
0,2
4,5
4
16
25
0,9
0,3
2,5
20
1,1
32

1,5
1,6
1,5
1,3
1,5
1,1
1
1,1
1,4
1
1,8
1,3
1,5
1,3
1
1,3

438
54
438
132
10
1
31
30
152
170
11
3
25
176
7
282

miesto
miesto
sedadlo
sedadlo
miesto
sedadlo
m2 výst. plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 istej vod. plochy
m2 istej vod. plochy
lôžko
byt. jednotka

12
9
25
20
20
15
0,7
1800
300
200
8
11
24
1,5
2

3
1,2
2
2,5
2,5
2
15
1,5
1,6
1,6
1,5
3
3
15
2

244
73
339
339
339
204
71
18317
3256
2171
81
224
488
153
27

miesto

1,2

30

244

miesto

1,8

15

183

mesto

modif. koeficient

Základné vybavenie mesta:
materské školy
školstvo
a MŠ + jasle
ZŠ
výchova
klubovne pre kultúru
klubovne
záujmových
a
spolo enských organizácií
kultúra
a kluby dôchodcov
knižnice
osveta
ihriská pre deti
ihriská pre dospelých
telocvi ne
plavecké bazény
šport
zdravotné stredisko
jasle
zdravotníctvo lekárne
potraviny
priemyselný
širokosortimentný
tovar
predajne
bufety
reštaurácie
jedálne
stravovanie
holi stvo, kaderníctvo
žehliarne, ...
zberne prádel. služieb
zberne istiarní
zberne opráv priemysel. tovaru
služby
zberne surovín
nevýrobné
kraj írstvo
služby výrobné opravy obuvi
pošta
zariadenie pož. ochrany
správa,
obecný úrad
riadenie,
administratíva polícia
Vyššie vybavenie mesta:

po et új./1000
obyv.

ú elová jednotka

druh vybavenosti

íslo
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pre
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pre

obec s rezervami

max. potreba pre

miesto
miesto
sedadlo
sedadlo
miesto
sedadlo
m2 výst. plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 istej vod. plochy
m2 istej vod. plochy
lôžko
byt. jednotka

12
9
25
20
20
15
0,7
1800
300
200
8
11
24
1,5
2

3
1,2
2
2,5
2,5
2
15
1,5
1,6
1,6
1,5
3
3
15
2

97
29
134
134
134
81
28
7260
1291
860
32
89
194
61
11

111
33
155
155
155
93
32
8357
1486
990
37
102
223
70
12

miesto

1,2

30

97

111

miesto

1,8

15

73

84

plnosortimentná predaj a potravín
špecializovaná predaj a potravín
širokosortiment. textil
širokosortiment. odevy

m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy

48
40
12
10

2
3
3
5

258
323
97
134

297
371
111
155

špecializovaná predaj a textil a odevy
predajne obuvi, kož. galantérie
špecializovaná predaj a obuvi a kož.
galantérie
širokosortiment. priemysel. tovar
širokosortiment.drobný tovar
širokosortiment.domáce potreby
širokosortiment.drogéria
špecializovaná - priemyselný tovar
stavebniny
knihy a hudobniny
kvety
o ná optika
hotel
reštaurácie
kaviarne
ob erstvenie
polotovary

m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy

28
7

3
3

226
56

260
65

m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 celkovej ÚP
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy
lôžko
m2 odbyt. plochy
m2 odbyt. plochy
m2 odbyt. plochy
m2 predaj. plochy

9
12
6
10
4
40
80
5
3
1
1,2
42
10
12
3

4
3
3
4
4
4
5
6
5
8
5
4
3
2
3

97
97
48
108
43
430
1076
81
40
22
16
452
81
65
24

111
111
56
124
50
495
1238
93
46
25
19
520
93
74
28

obec - návrh

modif. koeficient

max. potreba pre

po et új./1000
obyv.

ú elová jednotka

druh vybavenosti

íslo
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Vyššie vybavenie obce:
a gymnázium
základné umelecké školy
kino
dom kultúry
kultúrno-spolo enské stredisko
viacú elová kult. sála
kultúra a osveta galérie, výstavy
ihriská ve koplošné
ihriská maloplošné
štadióny
kolkárne
plavecký bazén krytý
plavecký bazén otvorený
šport
zdravotníctvo
lie ebne dlhodobo chorých
dom s opatrovate skou službou
ústav sociálnej starostlivosti
dospelých
ústav sociálnej starostlivosti
sociálna
mládež
starostlivos
školstvo
výchova

predajne
ubytovanie

stravovanie

pre
pre
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obec s rezervami

max. potreba pre

obec - návrh

max. potreba pre

modif. koeficient

po et új./1000
obyv.

ú elová jednotka

druh vybavenosti

íslo
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Vyššie vybavenie obce:

služby
nevýrobné

detské kaderníctvo
manikúra, pedikúra
o istné kúpele
sauny
verejné WC a umyvárne
rýchloprá ovne
rýchlo istiare
pohrebníctvo
dom smútku
cintorín
poži ovne priemysel. tovaru
sprostredkovate ské služby
stávkové kancelárie
fotoateliéry
oprava elektroniky
oprava elektrosptrebi ov
zámo níctvo (nestavebné)
oprava hodín a klenotov
autoopravovne, autoservisy
stolárstvo (nestavebné)
aluníctvo
zákazková výroba a oprava prádla
oprava dáždnikov
výroba a oprava kož. galantérie a
obuvi
kníviaza stvo

murárske a pokrýva ské prevádzky
stolárstvo
stavebné klampiarstvo
plyno a vodoinštalatérstvo
elektroinštalatérstvo
maliarstvo, natiera stvo
kominárstvo
sklenárstvo
stavebná údržba
služby výrobné záhradníctvo
správa, riadenie, miestny archív
pošta vyššej kategórie
administratíva
spolo enská
a
záujmová
innos
klubovne

prac. miesto
prac. miesto
m2 celkovej ÚP
m2 celkovej ÚP
m2 celkovej ÚP
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
miesto v obrad sieni
hrob
m2 celkovej ÚP
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto

0,1
0,1
5
8
3
0,1
0,1
0,1
3
50
1
0,04
0,1
0,4
0,8
0,3
0,1
0,05
1,2
0,05
0,04
0,2
0,3

3
3
3
2
2
3
7
6
5
2
5
5
5
7
4
4
7
8
5
6
7
5
5

1
1
40
43
16
1
2
2
40
269
13
1
1
8
9
3
2
1
16
1
1
3
4

1
1
46
50
19
1
2
2
46
310
15
1
2
9
10
4
2
1
19
1
1
3
5

prac. miesto
prac. miesto

0,5
0,1

5
5

7
1

8
2

prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
prac. miesto
m2 zast. pl. skleníkmi
m2 istej ÚP
prac. miesto

2
0,4
0,2
1,2
1,1
1,4
0,2
0,2
1,6
100
7,5
2

2
3,5
5
3
4
3
5
5
3
4
1,5
2

11
4
3
10
12
11
3
3
13
1076
30
11

12
4
3
11
14
13
3
3
15
1238
35
12

prac. miesto

0,06

5

1

1

38 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

B.g.1.3.2 Zhodnotenie predpokladaného vývoja OV
Vývoj ob ianskej vybavenosti v meste Brezová pod Bradlom by mal zoh adni predpokladaný nárast po tu
obyvate ov a tiež pokry požiadavky kladené na mesto ako centrum osídlenia III. skupiny – druhá podskupina.
Dôležité je najmä pokrytie územia základným vybavením. Na základe predchádzajúcich podrobnejších rozborov
a lokálnych analýz sa predpokladá:
• v oblasti školstva je možné o akáva nárast po tu detí v materských školách k návrhu na cca 271.
Prípadné potrebné kapacity je možné získa intenzifikáciou, prístavbou a prestavbou jestvujúcich
zariadení, znovuvyužitím v sú asnosti nevyužívanej materskej školky na ulici Garbiarskej, resp.
vybudovaním alšieho zariadenia po priestorovej analýze a preskúmaní možností podrobnejšou
dokumentáciou v navrhovanom polyfunk nom území N2VB. V materských školách odporú ame
dodrža štandard 25 žiakov/triedu, optimálnu dostupnos do 400m.
• základná škola by mala zaznamena nárast na 1107 žiakov po naplnení cie ového stavu. Priestorové
riešenie tohto stavu, prípadne i požiadaviek na vyššiu kapacitu základnej školy je potrebné h ada
v jestvujúcom zariadení. V tomto zariadení odporú ame dodrža štandard 23 žiakov/triedu v I. stupni,
29 žiakov/triedu v II. stupni a dostupnos do 800m.
• ako zariadenie kultúry je v meste využívaný Jurkovi ov dom, alšie je možné vybudova v lokalitách
N2BV. S touto funkciou je možné uvažova i v priestoroch bývalých výrobných areálov (po ich adaptácii
na požadovanú funkcii), ktoré sa nachádzajú v obytnej zóne a v sú asnosti sú nevyužívané ( napr.
bývalý areál firmy Kanapa).
• v oblasti zdravotných a sociálnych služieb potrebné kapacity doplni jednak v jestvujúcich zariadeniach
a areáloch prestavbou, prístavbou a dostavbou (N3BV, S5VO v súlade s usporiadaním vlastníckych
vz ahov), alebo výstavbou nových hlavne v blokoch (N1BV, N2BV).
• zariadenia cestovného ruchu, športové a rekrea né zariadenia majú dostato nú možnos rozvoja. Sú to
predovšetkým jestvujúce zariadenia ako: futbalové ihrisko, kúpalisko, školské vonkajšie športoviská,
telocvi a, rekrea né strediská, jestvujúce osady iasto ne využívané na rekrea né ú ely. Iniciatívou
mesta boli definované zámery na rozvoj tejto zložky, s ktorými je v územnom pláne po ítané:
dobudovanie lokality N1S, dobudovanie lokality N3R areálu Mohyly gen, M.R. Štefánika na Bradle,
chata pod Bradlom vo vlastníctve mesta (nachádza sa v katastri obce Priepasné), polyfunk né lokaliy
bývania a rekreácie (bývalé kopanice). Podrobnejšie sú tieto zámery popísané v príslušných kapitolách.

B.g.1.4

CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK NÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT – OBYTNÉ ÚZEMIE

Obytné územie mesta je lenené pod a charakteristiky a funkcií na bloky, definované spolo nými
charakteristickými znakmi svojho územia. V zásade sa dajú deli na jestvujúce S (stav), navrhované N (návrh)
a výh adové V (výh ad) – vi schéma urbanistických lokalít.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky obytného územia sú zhrnuté
v tabu kovej asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj sú as ou
„Záväznej asti ÚPN M Brezová pod bradlom“ tiež v tabu kovej forme.
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov obytného územia, tvoriace stabilizované územie:
- bloky viacpodlažnej hromadnej bytovej zástavby: S1BH- S5BH
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: S1B – S4B, S5B, S6B – S10B
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a rekreácie (prevažne vo forme chalupárstva):
S1BR, S2BR
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a ob ianskej vybavenosti: S1BV, S2BV
- bloky ob ianskej vybavenosti: S1VO – S5VO, S1C, S2C
- bloky zmiešaného územia (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie majite ov
prevádzok a služobné byty), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: S1VSP, S2VSP
- Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov obytného územia:
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: N1B, N3B, N4B, N5B, N9B
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a rekreácie (prevažne vo forme chalupárstva):
N1BR – N14BR
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a ob ianskej vybavenosti: N1BV – N3BV
- bloky ob ianskej vybavenosti: N1C.
- bloky zmiešaného územia (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie majite ov
prevádzok a služobné byty), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: N1VSP
Zoznam výh adových blokov obytného územia:
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: V6B, V7B, V8B, V10B
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B.g.2 VÝROBNÉ ÚZEMIA
B.g.2.1

HOSPODÁRSKA ZÁKLAD A

Hospodárske zameranie obvodu do ktorého spadá i Brezová pod Bradlom možno charakterizova ako
priemyselno-po nohospodárske. Dominantné postavenie má strojársky priemysel. Významný je aj priemysel
potravinársky a drevospracujúci. Po nohospodárstvo vo vä šine prešlo premenou z po nohospodárskych
podnikov na podielnické družstvá a iné právne subjekty s prihliadnutím na vlastnícke vz ahy k pôde a
ostatnému majetku. Priemysel okresu je v prevažnej miere sústredený v mestách Myjava a Brezová pod
Bradlom.
B.g.2.1.1 Priemyselná výroba
Priemyselná základ a na území mesta bola po roku 1989 komplexne reštrukturalizovaná, kde došlo k
prestavbe celého hospodárskeho mechanizmu, vrátane zmeny majite ov. Výrazne do štruktúry priemyslu
zasiahla vlna privatizácie a možnos otvori si vlastnú živnos .
Jestvujúce i navrhované plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb sa rozvíjali po roku 1989 aj na
plochách mimo areálu bývalej Pružinárne - Priemyselný park regionálneho významu Dav ové rozširujúci sa
v súlade s ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja poskytuje dostatok priestoru pre rozvoj výrobných kapacít.
Na území katastra sa nachádzajú i areály výrobných služieb, bolo by však vhodné, aby sa výroba
kumulovala v budúcnosti práve v priemyselnom parku Dav ové (aj s oh adom na ochranu životného prostredia)
Tak je koncipované i riešenie predmetného územného plánu mesta.
B.g.2.1.2 Po nohospodárska výroba
V po nohospodárstve bude dôležité, i sa vykonajú opatrenia stimulujúce rozvoj živo íšnej výroby (s tým
súvisí potreba trvalých trávnatých porastov), podporujúce výrobu ekologicky nezávadných potravín a
podporujúce existenciu malých hospodárstiev (rozvoj alternatíveho po nohospodárstva a agroturistiky vhodný
pre Myjavskú oblas ).
ÚPN M navrhuje využitie pôvodného areálu PD v severnej asti mesta v súlade so zámermi PD Brezová pod
Bradlom ponecha sú asnému využitiu (ustajnenie otelených kráv s te atami cca 15 ks na cca 3 týždne),
ponecha jestvujúce objekty a postupne územie adaptova na navrhovanú funkciu: územie zmiešané
(výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného
územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne,
podniky výrobných služieb, administratíva). Uvedené prevádzky nesmú prekro i limitné hodnoty, ktoré by mohli
znamena zdravotné ohrozenie a zdravotné riziko pre obyvate stvo.
V septembri 2014 bolo spracované „Imisno-prenosové posúdenie vplyvu chovu HD v PD Brezová pod
Bradlom na navrhované lokality N1B (lokalita N2B sa stala na základe súborného stanoviska ku konceptu
riešenia ÚPN M sú as ou lokality N1B) a N2BV pre ú ely rozhodovania RÚVZ Tren ín“ a „Akustická štúdia
k návrhu strategického dokumentu „Územný plán mesta Brezová pod Bradlom“.
Záver predmetných posúdení je nasledovný:
• Imisno-prenosové posúdenie vplyvu chovu HD v PD Brezová pod Bradlom na navrhované lokality N1B
a N2BV :
- z výsledkov modelových výpo tov vyplýva, že príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií
hodnotenej zne is ujúcej látky - amoniaku na hranici lokalít N1B a N2BV pri ob asnom prechodnom
ustajnení max. 15 ks VTJ budú hlboko pod imisným limitom aj pod najnižšou publikovanou
hodnotou detek ného prahu pre amoniak.
- príspevky hodnotenej zne is ujúcej látky – amoniaku od prevádzok chovu HD v areáli PD Brezová
pod Bradlom v oblasti lokalít N1B a N2BV, ktoré sú v územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom
navrhované na bývanie, neprekro ia limitnú hodnotu uverejnenú vo Vestníku MŽP SR pre ochranu
zdravia udí a prahovú hodnotu ob ažovania zápachom.
- Siláž uskladnená v silážnom ž abe je zdrojom fugitívnych emisií. Pri správnom uskladnení majú
tieto suroviny len slabý a nie vyslovene nepríjemný zápach. V PD Brezová pod Bradlom je siláž
usklad ovaná vyhovujúcim spôsobom, as v plastových obaloch a as v silážnom ž abe, preto
neboli množstvá emisií zo siláže pre ú ely tohto posúdenia brané do úvahy.
• Akustická štúdia k návrhu strategického dokumentu „Územný plán mesta Brezová pod Bradlom“ :
- Lokalita N1B: riešené územie nie je ovplyv ované dopravným hlukom zo štátnych komunikácií.
Hluk z dopravy je tu maskovaný hlukom pozadia (zvuky z prírody a bežná innos obyvate stva).
Prípustné hodnoty hluku z dopravy nie sú prekro ené pre žiadny referen ný interval de , ve er a
noc.
- Prevádzkové stacionárne a mobilné zdroje hluku v areáli susediaceho PD nespôsobujú prekro enie
dennej prípustnej hodnoty hluku v tejto lokalite. Izofona prípustnej hodnoty 50 dB nepresahuje
hranicu areálu PD. Vo ve ernej a no nej dobe je areál PD mimo prevádzky.
- Lokalita N2BV: východná as lokality je ovplyv ovaná dopravným hlukom doliehajúcim od cesty
II/449. V limitovanej vzdialenosti stavebnej iary obytných objektov od cesty II/449 resp. od cesty
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III/499048 nie sú prekro ené prípustné hodnoty hluku pre žiadny referen ný interval de , ve er a
noc. Lokalita nie je ovplyv ovaná hlukom z prevádzky PD.
- Na základe prezentovaných výsledkov sa doporu uje pozd ž východného okraja lokality N2BV
umiest ova stavby s funkciou ob ianskej vybavenosti, ktoré budú tvori prirodzenú protihlukovú
clonu pre vzdialenejšie obytné objekty. Pre stavby s obytnou funkciou, ktoré sú umiestnené bližšie k
ceste II/449, je základnou podmienkou na splnenie prípustných hodnôt hluku vo vnútornom
priestore obytných miestností zabezpe enie dostato ne vysokej nepriezvu nosti obvodového
pláš a v zmysle STN 730532. Pri umiest ovaní bytových domov sa predpokladá aplikácia
protihlukových opatrení na samotných objektoch (dispozi né riešenie, zvuková izolácia obvodového
pláš a, nároky na vetranie a pod.), nutnos prípadne rozsah opatrení ur í až podrobnejšia hluková
štúdia v rámci územného konania.
- Na základe vykonanej predikcie hluku je možné konštatova , že navrhovaná innos sp a
ustanovenie vyhlášky MZ SR . 549/2007 Z. z. a je realizovate ná.
Umiest ovanie košiarov, objektov a zariadení so stádami hospodársky významných druhov zvierat a ich
intenzívny chov ÚPN M nenavrhuje. Menšie koncentrácie nevyžadujúce ochranné pásma by sa nemali
etablova v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov, na genofondových lokalitách, v chránenom území, v
oblasti mokradí a vlhkých lúk, ktoré by sa museli odvodni , v oblastiach náchylných na vodnú eróziu a v
krajinársky hodnotných lokalitách.
Nové farmy s malou koncentráciou chovu je potrebné vhodne zakomponova do krajinného prostredia. V
prvom rade je vhodné využi stojace, v sú asnosti neprevádzkované objekty, existujúce po nohospodárske
usadlosti a kopanice (v rámci programu oživenia kopani iarskeho osídlenia). Využi novonavrhované trávnaté
porasty, ktoré boli navrhnuté v pôdoochranných opatreniach. V prípade snáh zintenzívnenia a koncentrácie
živo íšnej výroby bude nevyhnutné limitova hospodárske stavy zvierat na mieru únosnú pre územie tak aby
nebolo potrebné vyhlásenie ochranného pásma (ÚPN M nenavrhuje žiadne nové ve kokapacitné farmy) a
dorieši likvidáciu tuhých a tekutých exkrementov. Pre zamedzenie presakovania exkrementov je potrebné
budova spevnené mo ovkové nádrže a silážne jamy. Pravdepodobnú environmentálnu zá až evidovanú
Ministerstvom životného prostredia (po né hnojisko),ktoré sa nachádza mimo zastavané územie mesta, PD
Brezová pod Bradlom plánuje zlikvidova . Na celom územie tohto PD v rámci postupnej zmeny funk ného
využitia územia na zmiešané územie výroby budú vykonané ekostabiliza né opatrenia.
B.g.2.1.3 Prognóza vývoja hospodárskej základne
Rozvoj hospodárskej základne opierajúci sa primeranou mierou aj o vonkajšie sily, ktorý je založený na
medzinárodných väzbách a úrovni integrácie SR do Európskej únie a rozvoji predpokladaných ekonomických
väzieb EU a štátov východnej Európy je v tejto polohe ešte málo využívaný. Je však potrebné s ním ráta v
rámci rozvoja plôch podnikate ských aktivít.
Z poh adu hospodárskeho rozvoja nemá zmysel hodnoti výlu ne mesto samotné, ale mikroregión ako
celok. Dvojnásobne to platí o možnostiach ponuky trhu práce, ke že obyvatelia majú možnosti za prácou
dochádza .
Mesto Brezová pod Bradlom s vysoko atraktívnym prírodným a kultúrnym rámcom má potenciál aj pre rozvoj
služieb cestovného ruchu, o je taktiež v návrhu zoh adnené.
Dá sa o akáva aj výskyt zariadení výrobného charakteru v zmiešanom území mesta a osád, kde bude
potrebné dodržiava pravidlá platné v danom bloku.
Mesto sa snaží využi profesionálne zru nosti a odbornú kvalifikáciu pracovnej sily na stabilizáciu
existujúcich podnikate ských subjektov v meste a pre svoj hospodársky rast. Pre prilákanie nových výrobných,
exportne orientovaných investícií v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou, mesto plánuje vytvori podmienky,
ktoré budú vhodne diverzifikova miestnu ekonomiku. Tvorba nových pracovných miest a rozvoj malých a
stredných podnikov bude orientovaná na regionálne tradície a ochranu životného prostredia. V súlade so
Stratégiou informatizácie spolo nosti v podmienkach SR mesto Brezová pod Bradlom bude v nasledujúcom
období významne koordinova budovanie a rozvoj informa nej spolo nosti v systéme fungovania partnerských
inštitúcií, organizácií a podnikate ských a mimovládnych subjektov tak, aby sa vybudovali základné piliere
informatizácie v našom meste a najbližšom okolí (PHSR).
V katastri mesta sa nenachádzajú podniky kategórie 1,2,3,4 ve ké zdroje zne istenia pod a zákona .
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zákona . 318/2012. V katastri mesta, v priemyselnom parku Dau ové, sa
nachádza podnik „PFS a.s. Brezová pod Bradlo“– ve ký zdroj zne is ovania ovzdušia 6.3.1 Lakov a Delta
Tone. Predmetný územný plán v záväzných regulatívoch pre výrobné územia uvádza, že nie je možné
etablova v katastri mesta podniky kategórie 1 – 4 (v zmysle prílohy . 1 k vyhláške MŽP SR . 410/2012).
V kategórii 5 a 6 sa uvažuje s možnými strednými zdrojmi zne istenia ako sú: 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2 b) c), 6.3 –
6.23 a malými zdrojmi zne istenia v areále Dav ové, ktorý je vzdialený od jestvujúceho i navrhovaného
obytného územia a opatrený ochrannou a izola nou zele ou. Nové objekty pre rozvoj po nohospodárskej
výroby budú lokalizované v jestvujúcom areále (v ÚPN M navrhovanom na rozširenie) v Žriedlovej Doline.
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Ochranné pásmo v Žriedlovej Doline bolo v predošlom platnom ÚPN SÚ stanovené na 100m. Preto
i koncentrácia chovu musí zodpoveda podmienkam tohto ochranného pásma.

B.g.2.2

VÝROBNÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA
-

sú plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru
prevádzky sú neprípustné v obytných, rekrea ných a zmiešaných územiach,
- sú plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zria ujú v obciach s ve kým objemom priemyselnej
výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia
zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,
- pre po nohospodársku výrobu sa zria ujú v obciach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s
podmienkami kapacitného a druhového rozvoja po nohospodárskej produkcie; vo vidieckych
sídlach sa na tejto ploche umiest ujú všetky stavby a zariadenia rastlinnej a živo íšnej
po nohospodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
B.g.2.2.1 Štruktúra výrobných území
V – územie plôch priemyselnej výroby
VP – územie plôch po nohospodárskej výroby
VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
VSP – územie zmiešané (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný
vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky
komunálne a miestne, podniky výrobných služieb, administratíva)
Preh ad o lokalitách výrobného územia je nasledujúcej tabu ke:
/
plocha v ha
funkcia
stav

návrh

/
/
/
/
/
/
N1VS
N2VS
N3VS
N4VS

/ /
/' /
N1VSP
/
N1VP
lokality spolu

výroba
výroba_výrobné služby

/
/'
/
/;
/G
/Q

stav

návrh

výh ad

/
N1V
N2V

celková

drobnochov
výr.služby,
bývanie

živo íšna
výroba

26,6170 26,6170
5,7710
5,3390

2,8720
0,4960
2,0620
1,5880
0,2630
0,1480
10,1970
3,7820
0,0660
1,7410

2,8720
0,4960
2,0620
1,5880
0,2630
0,1480

4,9800
3,5230
3,4930

4,9800
3,5230

1,4280
5,7510

1,4280

80,117

43,977
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V - výrobné územie s plochami priemyselnej výroby
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky
sú neprípustné v obytných, rekrea ných a zmiešaných územiach,
- pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zria ujú v obciach s ve kým objemom priemyselnej výroby a
prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia
zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,
VP - výrobné územie s plochami po nohospodárskej výroby
Ide v tomto prípade o:
- územia pre rozvoj po nohospodárskej výroby, ktoré sú ur ené pre situovanie stavieb a
zariadení zameraných na po nospodársku výrobu
VS - výrobné územie s plochami drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky
sú nevhodné v obytných a zmiešaných územiach,
- pre drobnú priemyselnú výrobu, kapacita a riešenie verejného dopravného a technického
vybavenia musia zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,
Pod pojmom výrobné služby rozumieme drobné výrobné prevádzky poskytujúce služby, ktoré by vzh adom
na charakter prevádzky boli v obytnom a rekrea nom území neprípustné (hluk, preprava,...).
VSP – územie zmiešané
Ide v tomto prípade o:
- výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný
vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky,
prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb, administratíva
- prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú nevhodné priamo
v obytných a zmiešaných obytných územiach a v kontakte s obytnými územiami nesmú tvori
pre ne zdravotné riziko alebo zdravotné ohrozenie.

B.g.2.3

CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK NÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT
ÚZEMIA

– VÝROBNÉ

Výrobné územie mesta je lenené pod a charakteristiky a funkcií na bloky, definované spolo nými
charakteristickými znakmi svojho územia. V zásade sa dajú deli na jestvujúce S (stav), navrhované N (návrh)
a výh adové V (výh ad) – vi schéma urbanistických lokalít.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky výrobného územia sú zhrnuté
v tabu kovej asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj sú as ou
„Záväznej asti ÚPN M Brezová pod bradlom“ tiež v tabu kovej forme.
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov výrobného územia, stabilizované územie:
- bloky priemyselnej výroby: S1V
- bloky po nohospodárskej výroby: S1VP
- bloky území s nezávadnymi výrobnými službami: S1VS – S6VS
- bloky zmiešaného územia (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych
zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské
a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb,
administratíva), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: S1VSP, S2VSP
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov výrobného územia:
- bloky priemyselnej výroby: N1V, N2V
- bloky po nohospodárskej výroby: N1VP
- bloky území s nezávadnymi výrobnými službami: N1VS – N4VS
- bloky zmiešaného územia (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych
zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské
a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb,
administratíva), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: N1VSP
Výh adové bloky
ÚPN M Brezová pod Bradlom neuvažuje s územím výroby vo výh ade.

43 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

B.g.3 REKREA NÉ ÚZEMIA PRE ROZVOJ KÚPE NÍCTVA, REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU, PLOCHY
ŠPORTU

Túto problematiku výstižne a cie avedome rozpracováva PHSR dodatok .1. ako jeden z hlavných
rozvojových cie ov. Víziou je aby mesto Brezová pod Bradlom so svojou nádhernou kopani iarskou prírodnou
scenériou, s odkazom na osobnos M. R. Štefánika, demokratické tradície mesta a zachovaným kultúrnym,
historickým a prírodným bohatstvom, otvorenou náru ou vítalo návštevníkov a turistov a vlastným obyvate om
poskytovala dostatok možností v predmetnej oblasti.
Všetky významné centrá rekreácie a turizmu je potrebné postupne vybavi komplexným vzájomne
prepojeným informa no-rezerva ným systémom pre turistov s možnos ou jeho zapojenia do medzinárodných
informa ných systémov.

B.g.3.1

POTENCIÁL VIAZANÝ NA PRÍRODNÉ – PÔVODNÉ PROSTREDIE

Geografické dominanty mesta a regiónu sú Malé Karpaty, ich as Brezovské Karpaty. Nad mestom sa tý i
vrchol Bradlo s Mohylou M.R.Štefánika. V juhozápadnej asti v kontakte so zastavaným územím impozantne
pôsobí vrch Ostriež. Návštevníka vie zauja rôznorodos reliéfu – výšková lenitos , kontrastné formy,
estetickos výh adov do okolia.
Vodná nádrž Brezová je potenciálne letné stredisko kúpania. Vodná nádrž a jej okole je genofondovou
lokalitou a je dôležitou lokalitou pre migrujúce druhy.
Do sledovaného územia zasahujú aj chránené územia, v ktorých je potrebné v súvislosti s turizmom
a rekreáciou rešpektova ich stupe ochrany. (Vi kapitolu j.).
Architektonicko-urbanistický ráz krajiny ovplyv ujú kopanice, pretože kopanice súvisia s tradi ným
spôsobom obhospodarovania pôdy a pomerne dobre zachovanou štruktúrou krajiny.
V katastrálnom území s väzbou na širšie okolie sú zna ené turistické chodníky, náu né chodníky,
bežkárske trasy a cyklotrasy.

B.g.3.2

POTENCIÁL VIAZANÝ NA VYTVORENÉ PROSTREDIE REGIÓNU

Atrakciami tohto druhu sú hlavne pamiatky zapísané je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri
nehnute ných kultúrnych pamiatok a pamiatky zapísané v zozname pamiatok mesta (vi kapitolu B.k.1.).
Ke že sú as ou katastra sú aj kopanice s krásnym prírodným prostredím, je tu potenciál pre rozvoj vidieckej
turistiky a agroturistiky.

B.g.3.3

POTENCIÁL VIAZANÝ NA NEHMOTNÉ PAMIATKY

Brezová bola pôsobiskom a domovom mnohých významných osobností slovenského politického, cirkevného
alebo kultúrneho života. Medzi najvýznamnejšie osobnosti patria Dr. Milan Rastislav Štefánik, JUDr. Štefan
Osuský, JUDr. Ján Papánek, Samuel Jurkovi , Dušan Samo Jurkovi , Martin Šaško, PhDr. ThDr. Samuel
Štefan Osuský, ThDr. Štefan Kátlovský, Ján Závodný, Tomáš Tvarožek, Martin Lacko, Ján Lichner, Martin
Kostelný, Ján Štefánik, Ján Fajnor, Ján Gálus, Jozef Miloslav Hurban, Tomáš Slavomil Hroš, Juraj Chorvát, Ján
Pravoslav Leška, Ján Petrucha, udovít Potú ek, Ján Repta.
Ve kou devízou tohto kraja je folklór, udové remeslá a udové tradície.

B.g.3.4

POTENCIÁL VIAZANÝ NA ORGANIZA NÉ PREDPOKLADY
PODUJATIA/

/VÝSTAVY, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ

Dôležitými faktormi pre rozvoj turizmu a propagácie kraja je aj partnerstvo miest a obcí ( B eclav,
Poho elice, Paulhan Francia, Nová Lhota, Ko ovce, obce Brezová – B ezová, a spolo né projekty
s príhrani nými obcami a mestami (projekt Comenius Regio - vzdelávanie ,pedagogická innos , projekt Trasy
pre bežecké lyžovanie v okolí Brezovej ).
innos Združenia obcí subregión „Pod Bradlom“ je velkým prínosom v oblasti rekreácie, turizmu.Pripravuje
nové projekty, spolupracuje s partnerskými mestami a tímom špecialistov. Ponuka subregiónu „ Pod Bradlom“
je v tejto oblasti dobre spropagovaná i na internete na stránke subregiónu a na stránke mesta.

B.g.3.5

POTENCIÁL VIAZANÝ NA OB IANSKU VYBAVENOS
OBYVATE OV.

, SLUŽBY A AKTÍVNY PRÍSTUP MESTA A JEHO

B.g.3.5.1 Ubytovanie
Preh ad hlavných ubytovacích kapacít a možností ubytovania: rekrea né zariadenie Partizán, rekrea né
zariadenie Mlados , misijné stredisko ECAV Matejková, ubytovanie v internátnom zariadení SOŠ MRŠ (v
sú asnosti nevyužívané) a alšie možnosti v okolí mesta v rôznych penziónoch. Oživením kopani iarskeho
osídlenia vzniká príležitos aj v oblasti ubytovania a agroturistiky. V katastri mesta je i nieko ko chatových
oblastí a v osadách sa v predmetnom ÚPN M po íta i s chalupárstvom.
Mesto Brezová pod Bradlom pristupuje aktívne aj k hodnotám svojho blízskeho okolia. Mesto dalo spracova
dokumentáciu „Krajino – architektonické doriešenie areálu NKP – Mohyly gen. M.R. Štefánika na bradle“ a „Krajino -
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architektonická úprava okolia chaty pod Bradlom“ so zámerom rekonštruova tento tradi ný objekt (vo vlastníctve mesta)
v kontakte s areálom mohyly, hoci sa nachádza na území susedného katastra.

B.g.3.5.2 Stravovanie
V meste samotnom i v okolí sa nachádza dostatok reštaura ných zariadení i s typickými miestnymi
špecialitami.
B.g.3.5.3 Záhradkárske a chatové osady
Ve mi významným rekrea ným a relaxa ným fenoménom Brezovej pod Bradlom je nieko ko záhradkárskych
osád. Ich vznik súvisí hlavne s komplexnej bytovou výstavbou. Obyvatelia dnešných sídlisk suplujú spôsob
života v rodinných domoch s možnos ou zotavovaco-oddychovej innosti vo vlastných záhradách.
B.g.3.5.4 Športové zariadenia
Jestvujúce športové zariadenia sú kumulované v južnej asti zastavaného územia mesta. Nachádzajú sa tu
jednak ihriská s vybavenos ou a tiež areál kúpaliska.Využívaným športovým zariadením je aj školská
telocvi a.
Vodná nádrž Brezová sa nachádza v katastrálnom území na toku Bystriny. Do prevádzky bola uvedená v
roku 1985 za ú elom závlah 263 ha po nohospodárskej pôdy. Zatopená plocha má ve kos 8 ha, stály objem
nádrže je 20 000 m3, kapacita je 338 557 m3. V sú asnosti je však z technických prí in vypustená. Vodná
nádrž Brezová je potenciálne letné stredisko kúpania. Vzh adom na to, že je zárove geofondovou lokalitou,
odporú a sa budova po obvode rekrea né zariadenia len za dodržania opatrení zabezpe ujúcich zvýšenú
ochranu životného prostredia. Vodná nádrž je vtáctvom využívaná plocha. Je dôležitou lokalitou pre migrujúce
druhy. Dostupnos a umiestnenie vodnej nádrže je predur ená pre areál vodných športov a oddych. Charakter
vodnej plochy a jej okolia vylu uje taký typ aktivít, ktoré by narúšali jeho prírodné prostredie (napr. motorové
lny), uvažova treba skôr s turistikou, cykloturistikou, resp. s rybolovom.
Predmetný ÚPN M rozširuje plochy športovísk a stanovuje možnosti využívania vodnej nádrže.
B.g.3.5.5 Cyklotrasy, turistické trasy, náu né chodníky a pretekárska trasa
Kopani iarsky kraj Pod Bradlom so zvlneným terénom, malebnou krajinou a hustou, málo frekventovanou
sie ou ciest a miestnych komunikácií má výnimo ný potenciál pre rozvoj cykloturistiky. Cyklotrasa
4CYKLOREGIO je projekt Združenia obcí subregiónu Pod Bradlom. Celá cyklotrasa je vyzna ená.
Územný plán rieši v súlade s požiadavkou mesta prioritné cyklotrasy, ktoré by mali spája jednak dôležité
ciele lokálneho významu (miestne cyklistické trasy), ale aj napojenie na sie cyklotrás v okolí.
Navrhovanými zna enými cyklotrasami sú:
- spojnica mesta s priemyselným parkom Dau ové blok N2CY
- cyklotrasa vedúca Baraneckou cestou popri vodnej nádrži a pokra uje mimo kataster mesta
smerom do obce Košariská blok N1CY
V katastri mesta je vybudovaný náu ný chodník, ktorý vznikol v rámci Fondu mikroprojektov Opera ného
programu cezhrani nej spolupráce R-SR. Vedie od autobusovej stanice v Brezovej pod Bradlom po Mohylu M.
R. Štefánika na Bradle. Katastrom vedie i sie zna ených turistických trás jednak južne chránenou krajinnou
oblas ou, smerom k Mohyle M.R.Štefánika i severne k osadám v katastri.
Vo východnej asti katastra po Bradlom je vybudovaná 3 km pretekárska dráha, kde sa konajú preteky
automobilov do vrchu.

B.g.3.6

ODPORÚ ANIA NA SMER ROZVOJA

Odporú ania pre samotné mesto Brezová pod bradlom vyplývajú zo zásad stanovených v ÚPN VÚC
Tren ianskeho kraja. Mesto má potenciál pre rozvoj služieb cestovného ruchu. Vysoký je aj potenciál
mikroregiónu. História mikroregiónu ako aj jeho prírodný rámec spolu s existujúcimi kultúrnohistorickými
danos ami a poriadanými podujatiami by sa mohli sta potenciálnym lákadlom nielen pre miestnych obyvate ov
a obyvate ov blízkych regiónov, ale aj pre turistov zo zahrani ia. Je preto potrebné posil ova oficiálne
ubytovacie a stravovacie zariadenia. Ubytovacie zariadenie v príjemnej scenérii katastra obce jednak v meste
ale aj v uliciach mimo samotne mesto (bývalé kopanice) by mohli využi aj tranzitní turisti.

B.g.3.7

REKREA NÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA

pod a vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 14 obsahujú asti územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky
každodennej rekreácie bývajúceho obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných zón musí tvori zele ,
najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné
vodné plochy. Do rekrea nej plochy sa môžu umiestni športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia
verejného stravovania a niektorých služieb, centrá vo ného asu a zariadenia so špecifickou funkciou.
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B.g.3.7.1 Štruktúra rekrea ných území:
R - rekrea né územie
RS - zmiešané územie rekreácie a športu
RZ – územie záhradhárskej osady
S – územie plôch športu
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/
plocha v ha
celková

N1BR

/
/'
/
/;
/G
lokality spolu

rekreácia rekreácia

šport a šport

/ /

záhradkárske
osady

N1RS
N1S

bývanie a rekreácia (chalupárstvo)

N2BR
N3BR

/ /
/' /

stav

po et
návštevníkov rekrea né chalupy
chatárov

návrh

stav

12,6960 12,6960
1,3950 1,3950
4,7230

/
/'

N4BR
N5BR
N6BR
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N8BR
N9BR
N10BR
N11BR
N12BR
N13BR
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N1R
N2R
N3R

J

0,5950
12,9000
14,7660
12,5200
2,1870
2,1380
11,6660
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7,9870
2,2170
14,7090
4,0160
5,1510
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0,4650
11,3670
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0,3460
3,4140
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1
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4
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12
8
2
12
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12
6
1
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2,6480
0,3460
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50

1,0060
2,4880
6,4610
2,8860
2,4440
3,2390
2,3470
155,365

50

50

180

461

2A B(*(9#" 56
89):()

stav návrh

.

funkcia

.,
ozna enie
bloku

6,4610
2,8860
2,4440
3,2390
2,3470
35,468 118,415

52

93

145

R – rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvate stva a
turistov. Podstatnú as rekrea ných zón musí tvori zele prípadne aj vodné toky a iné vodné
plochy. Do rekrea nej plochy sa môžu umiestni športové zariadenia, ihriská, kúpaliská,
zariadenia verejného stravovania. Patria sem i plochy verejne prístupnej zelene v prírodnom
prostredí s kumuláciou rekrea no-zotavovacích aktivít.
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RS - územie rekreácie a športu s prevahou športových plôch
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie s prevahou športových
aktivít bývajúceho obyvate stva a turistov. Do rekrea nej plochy sa umiet ujú hlavne športové
zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania
RZ – územie záhradhárskej osady
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí s plochami vyhradenej zelene s kumuláciou zeleninársko-ovocinárskych
produk ných aktivít a iasto ne aj rekrea no-zotavovacích aktivít, ktoré suplujú v prípade
Brezovej pod Bradlom záhrady rodinných domov pre obyvate ov sídlisk
S – územie plôch športu
- územia obcí, na sa umiest ujú športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného
stravovania pre návštevníkov športovísk, plochy zelene

B.g.3.8

CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK NÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT
ÚZEMIA

– REKREA NÉ

Rekrea né územie mesta je lenené pod a charakteristiky a funkcií na bloky, definované spolo nými
charakteristickými znakmi svojho územia. V zásade sa dajú deli na jestvujúce S (stav), navrhované N (návrh)
a výh adové V (výh ad) – vi schéma urbanistických lokalít.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky rekrea ného územia sú
zhrnuté v tabu kovej asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj sú as ou
„Záväznej asti ÚPN M Brezová pod bradlom“ tiež v tabu kovej forme.
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov rekrea ného územia, stabilizované územie:
- bloky zmiešané územie rekreácie a športu: S1RS, S2RS
- bloky územia záhradhárskych osád: S1RZ – S5RZ
- bloky územia s prevahou športových zariadení: S1S
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov výrobného územia:
bloky rekrea né s prevahou plôch rekreácie: N1R - N3R (krajinno – architektonické doriešenie NKP Bradlo)
- bloky zmiešané územie rekreácie a športu: S1RS, S2RS
- bloky územia záhradhárskych osád: S1RZ – S5RZ
- bloky územia s prevahou športových zariadení: S1S
Výh adové bloky
ÚPN M Brezová pod Bradlom neuvažuje s územím rekreácie vo výh ade.

B.h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch je územným plánom vymedzená nová hranica zastavaného
územia mesta, ktorá kopíruje pôvodnú hranicu zastavaného územia mesta k 1.1.1990 a naviac zah a plochy
rozvojových zámerov. Bilancie sú nasledovné:
181,626 ha
plocha zastavaného územia k 1.1.1990
385,497 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia
Poznámka:
• plochu zastavaného územia k 1.1.1990 tvorí územie samotného mesta a ulíc Dolný a Prostredný Štverník,
Minár iných ulica a Danov Vrch (podklady Geodetický a kartografický ústav Bratislava)
• plochu zastavaného územia k návrhu tvorí územie mesta a rozvojových území a ulíc (bývalých osád)

B.i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
V ochranných pásmach a chránených územiach platí ochrana vyplývajúca z platných zákonov, záväzných
opatrení a záväzných rozhodnutí.

B.i.1 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Kataster mesta (vrátane zastavaného územia) sa nachádza prevažne na území s 1. stup om ochrany v
zmysle § 12 zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon
o ochrane prírody a krajiny"). V ostatnej asti katastra platí:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
2. stupe ochrany
• PR Ševcova skala
4. stupe ochrany
• PR Ševcova skala ochranné pásmo 100 m von od hranice PR
3. stupe ochrany
• SKUEV0278 Brezovské Karpaty
2. a 4. stupe ochrany
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SKCHVU014 Malé Karpaty
RBc 66 Štvorvršie pri Hradišti
Hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok
Brezová - vodná nádrž
Podrobnejšie vi kapitolu B.k.2.
Na území katastra obce Hradište pod vrátnom sa nachádza prírodná pamiatka (PP) Mníchova úbo
s ochranným pásmom 60m ((ochranné pásmo PP v zmysle § 17 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny - 60
m von od jej hranice) , ktoré je v dotyku s katastrálnym územím Brezovaj pod Bradlom. S ekologicky
najhodnotnejšími lokality katastra mesta (PP) Mníchovu úbo spája regionálny biokoridor.
ÚPN M navrhuje opatrenia na ochranu migra nej trasy žiab pri vodnej nádrži Brezová.
•
•
•
•

B.i.2 OCHRANNÉ PÁSMA
B.i.2.1

POŽIADAVKY Z H ADISKA OCHRANY
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

TRÁS

NADRADENÝCH

SYSTÉMOV

DOPRAVNÉHO

A

B.i.2.1.1 Ochranné pásma dopravných zariadení
Ochranné pásma cestnej dopravy
Hranicu cestných ochranných pásiem ur ujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo
vzdialenosti
• 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy,
• 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
• 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy
vzdialenosti novej zástavby (stavebná iara) sú stanovené:
• 20 m od osi zbernej komunikácie
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
Vo vnútri zastavaného územia budú plati hygienické ochranné pásma ciest. Hygienické ochranné pásma
dopravy vyplývajú z Nariadenia vlády SR . 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
V mestskej asti na prie ahu cesty II/499 a II/501 nie je navrhovaná žiadna rozvojová plocha obytného
a rekrea ného územia.
Ochranné pásma železnice
Stavebná innos v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona
.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje
60 m
• ochranné pásmo železnice od hranice pozemku
30 m
• ochranné pásmo železni nej vle ky od osi krajnej ko aje (mimo zastav. Územie) 30 m
• objekty a stavby pod a ich ú elu a funkcií situova v takej vzdialenosti od železni nej trate, aby boli
umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku zo železni nej dopravy platnej pre
príslušné objekty, stavby a územia v zmysle príslušných zákonov,
• križovania objektov so železni nou tra ou rieši mimoúrov ovo.
• stavebná innos v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podlieha dodržiavaniu ustanovení
zákona .513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
Hygienické ochranné pásma
Pre hygienické ochranné pásma platí vyhláška MZ SR . 549/2007 Z.z. Pri návrhu výstavby objektov
ur ených na bývanie v blízkosti komunika né obchvatu obce je potrebné zabezpe i ochranu vnútorného
prostredia ako i priliehajúceho rekrea ného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia.
Takže je tiež potrebné rešpektova zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v §27 hovorí o ochrane zdravia pred hlukom. V zmysle tohto
predpisu je potrebné zabezpe i , aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekro il
prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom za ažení a aby bola zabezpe ená ochrana vnútorného
prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri sú asnom zachovaní ostatných potrebných
vlastností vnútorného prostredia.
- vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami
chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov,
rekrea né územie:
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de
LAeq,p = 45 dB
ve er
LAeq,p = 45 dB
noc
LAeq,p = 40 dB
- vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami
chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov,
rekrea né zariadenia v okolí dia nic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou,
železni ných dráh a letísk, mestské centrá:
de
LAeq,p = 50 dB
ve er
LAeq,p = 50 dB
noc
LAeq,p = 45 dB
Eliminova negatívny vplyv cestnej premávky (hluk, vibrácie, prašnos ) formou izola nej zelene a istením
ciest.
V mestskej asti na prie ahu cesty II/499 a II/501 nie je navrhovaná žiadna rozvojová plocha obytného
a rekrea ného územia.
Ochranné pásma letiska
Do katastrálneho územia mesta Brezová pod Bradlom nezasahujú žiadne ochranné pásma letiska. V zmysle
§ 30 leteckého zákona je nutné prerokova s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby
v následných dokumentáciách:
• stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a)),
• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vy nievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b)),
• zariadenia, ktoré môžu ruši funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c)),
• zariadenia, ktoré môžu ohrozi let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosil ovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)).
B.i.2.1.2 Ochranné pásma technickej infraštruktúry
Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
Katastrálnym územím mesta Brezová pod Bradlom vedú elektriza né sústavy s ochrannými pásmami
v zmysle zákona . 251/2012 Z.z. o energetike. Ide o nasledovné ochranné pásma:
• od 1 kV do 35 kV vrátane od krajného vodi a
10m
• ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia do 110 kV vrátane
1m
Ochranné pásmo telekomunika ných zariadení
• Ochranné pásmo telekomunika ných vedení – dia kový optický kábel od osi kábla 1,5 m
Ochranné pásmo IRT 2000 Senica II
Ochranné pásmo IRT 2000 Senica II stanovené d a 24.11.1999
20m
Ochranné pásmo elektrického vedenia
Pod a zákona . 654/2004 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov, §36 ochranné pásma platí:
(1)Na ochranu zariadení elektriza nej sústavy sa zria ujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v
bezprostrednej blízkosti zariadenia elektriza nej sústavy, ktorý je ur ený na zabezpe enie spo ahlivej a plynulej
prevádzky a na zabezpe enie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2)Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi a. Vzdialenos
obidvoch rovín od krajných vodi ov je pri napätí d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
a) zria ova stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádza a pestova trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádza a pestova
trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do
2 m od krajného vodi a vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) usklad ova ahko hor avé alebo výbušné látky,
e) vykonáva innosti ohrozujúce bezpe nos osôb a majetku,
f) vykonáva
innosti
ohrozujúce
elektrické
vedenie
a
bezpe nos
a
spo ahlivos
prevádzky sústavy.
(14)Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoli stavebný úrad na základe
stanoviska prevádzkovate a prenosovej sústavy alebo distribu nej sústavy. Pretože cestný obchvat zasahujú
priamo do ochranného pásma vedenia križuje vedenie V495 v rozpätí stožiarov .46-47, Slovenská elektriza ná
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prenosová sústava a.s., Bratislava ako prevádzkovate vedenia V495 žiada rešpektova v územnom konaní
nasledovné podmienky:
• križovanie obchvatu cesty pod a možností rieši kolmo na ich vedenie s min. vzdialenos ou zemných prác
15 m od základu stožiara,
• výpo et križovatky cesty s vedením oprávnenou osobou musí preukáza , že križovatka je výškovo
vyhovujúca pod a STN 33 33 01
15)Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a innosti vykonané v ochrannom pásme
je povinný odstráni na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykona .
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia
• Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 22 kV je cca 25 m široké, 10 m obojstranne od krajného
vodi a.
• Ochranné pásmo vzdušného vedenia WN 110 kV je asi 38 m široké, 15 m obojstranne od krajných
vodi ov.
• Ochranné pásmo vzdušného vedenia VVN 400 kV je asi 60 m široké, 25 m obojstranne od krajných
vodi ov.
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto
vzdialenos je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regula nej a zabezpe ovacej techniky,
V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané zria ova stavby,
konštrukcie, skládky a vysádza trvalé porasty a jazdi osobitne ažkým mechanizmom, vykonáva bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovate a elektrického vedenia zemné práce a iné innosti, ktoré by mohli
ohrozi elektrické vedenie, spo ahlivos a bezpe nos jeho prevádzky, pripadne by podstatne s ažovali prístup k
nemu.
Ochranné pásmo transformovne
z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenos ou 10 m od konštrukcie transformovne.
Ochranné pásma verejných vodovodov, verejných kanalizácií a OV
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom je potrebné rešpektova v zmysle zákona .442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zemne a doplnení zákona . 276/2001 Z.z.
o regulácii v sie ových odvetviach nasledovné ochranné pásma:
• do DN 500
1,5m
• nad DN 500
2,5m
Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenos ou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného
potrubia alebo kanaliza ného potrubia na obidve strany.
V pásme ochrany je zakázané:
a) vykonáva zemné práce, umiest ova stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonáva
innosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozi
ich technický stav,
b) vysádza trvalé porasty,
c) umiest ova skládky,
d) vykonáva terénne úpravy.
•
ochranné pásmo OV s viac ako 500 EO pod a STN 75 64 01
100 m od vonkajšieho líca
areálu OV k okraju súvislej zástavby.
Podmienky, ktoré v ochrannom pásme OV platia stanovuje správca ochranného pásma, ktorým je
Bratislavská vodárenská spolo nos , a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
Ochranné pásma vodných zdrojov
V ochranných pásmach vodných zdrojov ur ených na zásobovanie obyvate stva pitnou vodou (PHO) platí
ochrana vyplývajúca z platných zákonov, záväzných opatrení a záväzných rozhodnutí.
Spôsob ochrany vôd vodárenských zdrojov je v súlade s ustanoveniami vodného zákona a vyhlášky MZP
SR . 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ur ovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o
opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
Pre vodné zdroje, ktorých ochranné pásma zasahujú do katastrálneho územia mesta Bbrezová pod Bradlom
boli vydané nasledovné vodoprávne rozhodnutia:
- pre v.z. stud a HGB-1 v Bukovci s prame om "Žriedlová dolina" - vod. rozh. .j. Vod.99/85-6/7-PHO z
20.12.1985 (ONV Senica)
- pre v.z. Hradište pod Vrátnom - studne HVH-1,2,4 s prame ami "Okence", "Zvarová" - vod. rozh. .j.
Vod. 2728/85-6/9-PHO
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pre v.z. prame "Periská" so stud ou HVB-1 - vod. rozh. .j. D-128/H1-528/873/85-6 z 23.5.1985 (ONV
Senica)
- pre v.z. myjavského sk. vodovodu v k.ú. Košariská a Prašník - vod. rozh. .j. 1559/88/807/89-6/24/140
zo 4.9.1989 (ONV Senica)
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom je potrebné rešpektova vyhlásené:
• ochranné pásmo I. stup a vodných zdrojov :
- musí by zabezpe ené oplotením a ozna ené informatívnymi tabu ami,
- je zbavené všetkých zdrojov zne istenia, odstránené sú lesné porasty vrátane kore ových systémov,
terén je vyrovnaný a zatrávnený,
- do ochranného pásma I. stup a je zákaz vstupu, zakázaná je každá innos , ktorá nesúvisí s
prevádzkou a údržbou ochranného pásma.
• ochranné pásma II. stup a vodných zdrojov sú vä šinou spolo né pre dva i viac zdrojov, platí v nich:
- v ochrannom pásme II. stup a sa nepripúš a innos , ktorej dôsledkom by mohlo by zne istenie
vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme udí alebo zvierat pôsobi nepriaznivo
alebo ktoré môžu negatívne ovplyvni senzorické vlastnosti vody. Takýmito zdrojmi zne istenia alebo
ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo môžu by jestvujúce stavby alebo pripravované stavby,
výrobné závody, technologické procesy a rôzne innosti,
- spôsob ochrany vodárenského zdroja je ur ený osobitne pre každý zdroj zne istenia, ktorý môže
poškodi alebo ohrozi množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnos vôd vodárenského zdroja.
Úrove opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie, technická úprava) je závislá od miery nebezpe nosti
zariadenia alebo innosti, od jej lokalizácie v ochrannom pásme II. stup a a od jej vzdialenosti od
vodárenského zdroja.
- stavby, zariadenia a innosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany sú
najmä:
- stavby – sídliská, bytové domy a rodinné domy, po nohospodárske stavby, kanalizácie,
istiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,
- priemyselné stavby – závody, výrobne, zariadenia, sklady,
- po nohospodárska innos – farmy živo íšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka, ošípaných,
oviec, vodnej hydiny), chov koní, tuhý a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj hovädzieho
dobytka, po né hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív, letecká aplikácia
pesticídov a umelých hnojív, mechaniza né strediská, závlahy,
- lesohospodárska innos – letecká aplikácia pesticídov, chemické prípravky a repelenty na
ošetrovanie lesa, umelé prihnojovanie organickými a minerálnymi hnojivami, skladovanie
chemikálií, prípravky na ochranu lesa, priemyselné hnojivá, sústre ovanie a odvoz dreva,
pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty a približovacie linky, umývanie a
parkovanie motorových vozidiel a mechanizmov, sústre ovanie dreva cez vodné toky,
technický stav a zimná údržba lesných ciest, skladovanie a tankovanie pohonných látok,
nakladanie s olejmi,
- komunikácie, doprava – verejné a ú elové komunikácie, podmienky ich využívania, ich
technický stav, nepriepustné priekopy, lapa e olejov, dopravné obmedzenia, vylú enie
prepravy látok škodiacich vodám, zimná údržba,
- vodné toky – úprava toku vrátane ochrany pred záplavami,
- geologický prieskum, ažba nerastov – prieskumné vrty, ažba zemných hmôt, ažba rašelín,
zria ovanie zárezov, kame olomov, banská innos , trhacie práce,
- cintoríny, mrchoviská, skládky všetkých druhov odpadov,
- infek né prevádzky, kafilérie, bitúnky, spa ovne odpadov,
- skládky chemických látok,
- plynovody, ropovody, produktovody nebezpe ných látok,
- zásobníky plynu, erpacie stanice pohonných látok,
- rekreácia, šport.
Ochranné a bezpe nostné pásma plynárenských zariadení
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom je potrebné rešpektova v zmysle zákona . 251/2012
Z.z. o energetike § 79 ochranné pásmo a § 80 bezpe nostné pásmo nasledovné:
•
ochranné pásma:
- v zastavanom území do 0,4 Mpa
1m
- plynovod do DN 200
4m
- plynovod DN200 -500
8m
-
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- regula ná stanica
8m
Ochranné pásmo plynovodu
Ochranné a bezpe nostné pásma od existujúcich zariadení SPP v zmysle zákona 656/2004 Z.z.
nasledovné:
na každú stranu od osi plynovodu
o ochranné pásmo 8 m
o bezpe nostné pásmo 20 m
Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonáva iba na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu dodávate a plynu, za priameho dozoru nim povereného pracovníka a v súlade s
dohodnutými podmienkami.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí poškodenie prevádzky zariadenia plynárenskej sústavy,
je povinná okrem náhrady škody spôsobenej na plynárenskom zariadení uhradi aj škodu za uniknutý plyn, ako
aj škodu spôsobenú uniknutým plynom.
Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vyda
iba s predchádzajúcim súhlasom držite a licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri
vysokotlakových plynovodoch a plynovodných prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu.
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpe nostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad
vyda Iba s predchádzajúcim súhlasom držite a licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri
vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu.
Ochranné pásmo hydromeliora ných zariadení
• ochranné pásmo odvod ovacieho systému

B.i.2.2

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÝCH TOKOV

V zmysle ust. § 49 zákona . 364/2004 Z.z. o vodách platia nasledovné ochranné pásma:
• pri Brezovskom potoku a Bystrine rešpektova 10,0 m pobrežný pozemok od brehovej iary,
• pri ostatných uvedených drobných vodných tokoch rešpektova 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej
iary,
• pri vodnej nádrži Brezová rešpektova ochranné pásmo v rozsahu 2,0 m od maximálnej reten nej
hladiny a v mieste prehradenia je to dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej päty.

B.i.2.3

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Pod a § 10 z. .326/2005 Z.z. o lesoch ochranné pásmo lesov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od
hranice lesného pozemku a na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom
pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

B.i.2.4
•

B.i.2.5

OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNOV
ochranné pásmo cintorína 50m pod a § 15 ods. (7) zákona íslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
V ochrannom pásme cintorína, nie je možná výstavba objektov nesúvisiacich s pohrebníctvom.

OCHRANNÉ HYGIENICKÉ PÁSMO PO NOHOSPODÁRSKEHO DVORA

Ochranné hygienické pásmo po nohospodárskeho dvora sa nachádza v lokalite U Závodných – blok S1VP
a N1VP je stanovené na 100 m od hranice hospodárskeho dvora. Kapacita chovu hospodárskych zvierat
nesmie prekro i limit, zabezpe ujúci uvedené ochranné pásmo.
Odstupové vzdialenosti sú odporú ané v prílohe E. OTN ŽP 2111:99 (zdroj MURL Nordrhein-Westfalen,
Dússeldorf 1990) „Informatívne odstupové vzdialenosti pri posudzovaní umiestnenia nových zdrojov
zne is ovania ovzdušia.
Posudzovaný chov hospodárskych zvierat spadá do kategórie:
6.2.7 Výkrmne hospodárskych zvierat (projektované na kapacitu od 100 do 499 ks HD) Odporú aná
odstupová vzdialenos pre túto kategóriu nie ie stanovená, len upozornenie na zápach.
Na ur enie odstupovej vzdialenosti v uvedenej metodike je odporú aná minimálna vzdialenos objektov pre
chov hospodárskych zvierat v maštali od obytných zón 0,8 m v prepo te na 1 DJ.
Z uvedeného vyplýva, že limit pre areál po nohospodárskeho dvora PD v lokalite U Závodných je 125 kusov
HD, za predpokladu umiestnenia zdroja zne istenia ovzdušia na hranici areálu. Pri lokalizácii zdroja
zdravotného rizika alej od zmiešanej obytnej zóny N4BR je možné zvýši uvedenú kapacitu (s oh adom na
dosiahnutie vzdialenosti od N4BR) až na 250 kusov HD.
Jestvujúci hospodársky dvor S1 VPS nemá stanovené hygienické ochranné pásmo a predmetný ÚPN O ho
navrhuje na funk né využitie: územie pre rozvoj drobnej priemyselnej výroby, drobnochovu (koncentrácia
hospodárskych zvierat limitovaná vzdialenos ou obytného územia ) , po nohospodárskej malovýroby, bývanie
majite ov. V septembri 2014 bolo spracované „Imisno-prenosové posúdenie vplyvu chovu HD v PD Brezová pod
Bradlom na navrhované lokality N1B a N2BV pre ú ely rozhodovania RÚVZ Tren ín“ a „Akustická štúdia
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k návrhu strategického dokumentu „Územný plán mesta Brezová pod Bradlom“. Záver predmetných posúdení
potvrdil ich ich nezávadnos (vi kapitolu B.g.2.1.2).

B.i.3 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom sa nenachádzajú:
• ložiská vyhradených nerastov (nie sú ur ené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) ,
• nie je ur ené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
• nemá zaregistrované zosuvy,
• nie sú iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chráni pod a banských predpisov.

B.j) NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, CIVILNEJ OCHRANY, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY
PRED POVOD AMI

B.j.1 OBRANA ŠTÁTU
MO SR vojenská správa v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky.
V lokalite ierne Blato sa nachádza areál ute eneckého tábora, patriaci Ministerstvu vnútra SR, ktoré v ase
spracovania KR ÚPN M nemalo ujasnený zámer jeho využitia, preto je areál ponechaný pôvodnéej funkcii.
V riešenom území mesta Brezová pod Bradlom nie sú evidované podzemné objekty a inžinierske siete
vojenskej správy, ktoré je potrebné pri návrhu územného plánu rešpektova . Rešpektova je potrebné ochranné
pásma a výškové a iné obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek definovaných Leteckým úradom Slovenskej
republiky vi kapitolu B.i.2.

B.j.2 CIVILNÁ OCHRANA OBYVATE STVA
Varovanie obyvate stva, vyrozumenie obyvate stva a ukrytie obyvate stva zabezpe i v súlade:
• so zákonom . 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvate stva v znení neskorších predpisov,
• s vyhláškou MV SR . 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe enie stavebno-technických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
• s vyhláškou MV SR . 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe enie technických a prevádzkových
podmienok informa ného systému civilnej ochrany.
)2A# 3)9#"@ 1#$ 3 $*#: 1*5C 8*#7% 5 82)=D <("(*5)E #<73 5% " 28* $) 2 c G #$2 *
c G #$2 ' 9@=#5 # <("(*5)E
#<73 5) #B%" A)O2A"
Vyhláška MV SR . 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpe enie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany upravuje druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek
zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technické podmienky zariadení
civilnej ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a
v ase vojny a vojnového stavu.
Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich asti a technologické sú asti, ktoré sú
predur ené na plnenie úloh civilnej ochrany, pri om za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby
budované na ú ely CO pod a druhu ochrany:
• odolné úkryty,
• plynotesné úkryty,
• jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované na ochranu obyvate stva v ase vojny a
vojnového stavu, resp. pri vzniku mimoriadnej udalosti
• chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.
• Za stavby sa na ú ely tejto vyhlášky považujú najmä:
• sklady civilnej ochrany,
• kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
• vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany,
• strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územno-technické,
urbanistické, stavebnotechnické a dispozi né riešenie a technické vybavenie stavieb z h adiska potrieb civilnej
ochrany. Uplat ujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schva ovania územnoplánovacej dokumentácie a pri
navrhovaní, umiest ovaní a povo ovaní zariadení civilnej ochrany budova-ných samostatne a budovaných v
stavbách.
Okres Myjava má spracované závery a odporú ania v oblasti CO, z ktorých vyplýva ohrozenie najmä týmito
mimoriadnymi udalos ami:
•
haváriou JZ Jaslovské Bohunice,
•
únikom nebezpe ných látok zo stacionárnych zdrojov ohrozenia,
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B.j.3 POŽIARNA OCHRANA
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hasi ský zbor.
Pre zabezpe enie požiarnej ochrany ÚPN O rieši:
• pri zmene funk ného využívania územia rešpektuje požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej
ochrany v súlade so zákonom NR SR . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a s vyhláškou .
288/2000 Z. z. a s predpismi platnými v ase realizácie jednotlivých stavieb,
• zásobovanie mesta požiarnou vodou v súlade s koncepciou zásobovania obyvate stva, pri tom
vychádza z STN 73 0873,
• navrhuje priestorovú štruktúru a dimenzie komunikácií tak, aby bola zabezpe ená dobrá dostupnos
požiarnej techniky do všetkých astí mesta,
• zásobovanie navrhovaných rozvojových plôch požiarnou vodou navrhuje zabezpe i z miestnej verejnej
vodovodnej siete - novovybudovaných uli ných rozvodov, vybavených požiarnymi hydrantmi, v prípade
osád, kde sa neuvažuje s verejnou vodovodnou sie ou z miestnych studní a potokov,
• úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách
navrhuje vykonáva aj v spolupráci s požiarnymi stanicami v okolitých sídlach.

B.j.4 OCHRANA PRED POVOD AMI
Katastrálne územie mesta Brezová pod Bradlom je sú as ou povodia rieky Morava. Je odvod ované
vodným tokom Bystrina, Brezovský potok, Priepasniansky potok, U Za kov, U Zimákov, Žriedlovský potok,
Zadný potok, U Gregorov, Pod Macalkou, Kra as, Štverník, Baranský potok, Uval, Tehliarová.
Pod a vyhlášky MŽP SR . 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných
vodných tokov a vodárenských vodných tokov vodný tok Bystrina a Brezovský potok sú vodohospodársky
významné vodné toky; ostatné vodné toky sú drobné vodné toky.
Vodné toky pretekajúce k.ú. Brezová pod Bradlom sú zaradené do 1. povod ového úseku.
V k.ú. Brezová pod Bradlom je vybudovaná vodná nádrž Brezová pod Bradlom. Jedná sa o vodnú stavbu III.
kategórie.
Podrobnosti o vyhotovovaní máp povod ového ohrozenia a máp povod ového rizika, o uhrádzaní výdavkov
na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inunda ného
územia na mapách ustanovuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky . 419/2010 Z. z. zo d a 13.10.2010. Spracovanie máp povod ového ohrozenia a
povod ového rizika uložil zákon 7/2010 správcom tokov do 22.12. 2013.
Na internetovej stránke www.mpomprsr.svp.sk sú verejne dostupné oficiálne mapy povod ového ohrozenia
a mapy povod ového rizika (M 1:50 000) vybraných vodných tokov Slovenska. Údaje o vymedzených
záplavových iarach sú zatia informatívneho charakteru (predpoklad), pri om právne záväzné inunda né
územie ur uje orgán štátnej vodnej správy. V auguste 2015 bude dokon ený Plán manažmentu povod ového
rizika iastkového povodia Moravy, sú as ou ktorého budú aj aktualizované mapy povod ového ohrozenia v
mierke 1:10 000.
Preto v k.ú. Brezová pod Bradlom nie je ur ené inunda né územie pod a § 61 písm. i) bod 2. a § 63 ods. 4
písm. b) zákona . 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ( alej len „vodný
zákon"). Pod a § 46 ods. 3 vodného zákona ak inunda né územie nie je ur ené, vychádza sa z dostupných
podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povod ami. Rozsah inunda ného územia vymedzuje
§ 20 ods. 1 a 2 zákona . 7/2010 Z.z. o ochrane pred povod ami. Pri povo ovaní stavieb, objektov, zariadení a
inností zakázaných v inunda nom území sa postupuje pod a § 46 vodného zákona. Po spracovaní máp
povod ového ohrozenia a povod ového rizika bude potrebné premietnu tieto materiály do platného územného
plánu. Podrobný návrh výstavby poldrov, odsunutie hrádzía rôznych opatrení vytvoria tlak na záber nových
území.
Mesto Brezová pod Bradlom má vypracovaný „Povod ový plán záchranných prác mesta Brezová pod
Bradlom“, ktorý je evidovaný pod íslom 3314 /10.
Preventívne opatrenia na spomalenie odtoku vody z povodia a zníženie povrchového odtoku vo vhodných
lokalitách na lesnej a po nohospodárskej pôde (protierózne osevné postupy, zasakovacie pásy, revitaliza né
opatrenia na lesných cestách, vodozádržné plochy, záchytné a odvod ovacie rigoly a pod.) a opatrenia, ktoré
zmenšujú maximálny prietok povodne, ako je údržba, oprava, rekonštrukcia vodných stavieb znížia možné
dopady povodní v území katastra. Doporu enie týchto opatrení je aj sú as ou kapitoly B.k.2.2.2.
ÚPN M dôsledne dodržiava požadované ochranné pásma vodných tokov (vi kapitolu B.i.2.2), nezasahuje
do režimu povrchových vôd, vodných tokov a povrchových technických diel na nich.
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Z h adiska protipovod ovej ochrany mesta Brezová pod Bradlom upozornil Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p. na vyskytnuté povod ové situácie a stav vodných tokov:
• k vybrežovaniu Brezovského potoka dochádza pri SPH,
• vodný tok Bystrina má v rámci úseku Baraneckej ulice výrazne poddimenzované koryto s kapacitou 1,0
m3. Pôvodné koryto bolo preložené práve kvôli výstavbe Baraneckej ulice, ím došlo k zmenšeniu
prieto ného profilu a obojstrannému obostavaniu koryta. iasto ná regulácia prietokov vodného toku
Bystrina je zabezpe ovaná manipuláciou vodnej nádrže Brezová. Celkový prietok Bystriny je
ovplyv ovaný Baranským potokom (prítok pod vodnou nádržou Brezová),
• v miestnej asti Dolný Štverník je na vodnom toku Štverník viacero premostení zasahujúcich do
prieto ného profilu koryta,
• Brezovský potok v rkm 7,5 - 13, Baranský potok v rkm 0,0 - 2,07, vodný tok Bystrina v rkm 0,0 - 1,8 a
vodný tok Štverník v rkm 0,0 - 3,1 sú zahrnuté pod a „Predbežného hodnotenia povod ového rizika v
SR" medzi úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povod ovým rizikom. V týchto
úsekoch sa pod a zákona . 7/2010 Z.z. o ochrane pred povod ami § 6 - 8 musí vypracova mapa
povod ového ohrozenia, mapa povod ového rizika a plán manažmentu povod ového rizika. Z
vypracovaných máp povod ového ohrozenia sa následne uskuto ní návrh inunda ného územia. Všetky
objekty, ktoré sa budú nachádza v tomto území si na vlastné náklady budú musie v zmysle § 49 ods.
3 zabezpe i protipovod ovú ochranu. V sú asnosti takýto podkladový materiál ešte nie je spracovaný,
• z h adiska odvádzania zrážkových vôd ÚPN M preferuje princíp zadržiavania zrážkových vôd v
riešenom území s maximálnym využitím disponibilnej infiltra nej schopnosti.
Rozvojové plochy navrhované predmetným územným plánom nie sú lokalizované v predpokladanom
inunda nom území a na ostatných uvedených plochách ohrozených povod ami.
Jestvujúce ohrozené územia je potrebné na základe vyššie uvedených znalostí územia ochráni konkrétnymi
technickými riešeniami stanovenými samostatnou dokumentáciou.

B.k) NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT ÚZEMIA, NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZA NÝCH OPATRENÍ

B.k.1 KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA
B.k.1.1

OCHRANA KULTÚRNEHO DEDI STVA

Na území mesta Brezová pod Bradlom je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri
nehnute ných kultúrnych pamiatok ( alej len „ÚZPF") evidovaných 12 národných kultúrnych pamiatok:
• Kostol sv. Trojice s opevnením - . ÚZPF 590/1-2 - na pozemku parc. . 1 - kostol bol
pravdepodobne postavený v roku 1650, pri om bol striedavo katolícky aj evanjelický. Je jednolo ovou
stavbou so zvonovou vežou na západnej strane a vežou na východnej strane. Na západnej a severnej
stene lode kostola je murovaná empora na štyroch pilieroch. Lo je zaklenutá valenými klenbami s
výse ami. Sú as ou NKP je kamenné opevnenie s pobránim s kamenným portálom s vro ením 1678,
vsadené medzi dve bašty nepravidelného tvaru.
• Kostol (evanjelický) s areálom - . ÚZPF 581/1-3 - na pozemku parc. . 237 (kostol), 245 (fara) kostol bol postavený v rokoch 1783 - 1784 ako klasicistický, toleran ný bez veže. V roku 1795 bola
pristavená veža. Kostol je sie ový, trojlo ový so vstavanou vežou, s 5-bokou sväty ou. Trojstranná
empora je nesená stla enými oblúkmi na štvorhranných pilieroch. Lo je zaklenutá pruskými
pla kovými klenbami. Pamiatkovým objektom NKP je fara pamätná J. Lešku postavená v roku 1911.
Prízemný objekt obd žnikového pôdorysného tvaru je zastrešený valbovou strechou. Na hlavnej fasáde
fary je umiestnená pamätná tabu a k aza J. Leška. Tabu a je tvorená kamennou doskou, v ktorej hornej
asti je umiestnený vysoký bronzový reliéf J. Lesku s poprsím, pod ktorým je osadená textová pamätná
tabu a.
• Dom meštiansky s pamätnou tabu ou (Pamätný dom Hurbanovcov), . UZPF 583/1-2 — na
pozemku parc. c. 1168 - je sú as ou uli nej zástavby námestia. Objekt je dvojpodlažný, štvorosový,
zastrešený sedlovou strechou. Postavený bol v 19. storo í, pri om jeho pôvodným majite om bol
organár Martin Šaško. Na hlavnej fasáde je umiestená žulová pamätná tabu a udalostiam rokov 184849.
• Dom remeselnícky, . ÚZPF 589/0 - na pozemku parc. . 283 - objekt je sú as ou uli nej zástavby na
Hurbanovej ulici. Postavený bol v roku 1889. Ide o trojpriestorový dom z pálenej tehly, obd žnikového
pôdorysu, zastrešený valbovou strechou.
• Pamätník M. R. Štefánika, . ÚZPF 2075/0 - na pozemku parc. . 3789 - pamätník bol postavený na
hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928. Mohyla je tvorená z dvoch terás stup ovito nad sebou vyrastajúcich
z hrebe a kopca, z vlastného náhrobného objektu -t um by osadenej na pyramíde a zo štyroch
obeliskov. Pamätník je dielom slovenského architekta Dušana Jurkovi a. Národná kultúrna pamiatka
Pamätník M. R. Štefánika, . ÚZPF 2075/0 - na pozemku parc. . 3789 má vyhlásené ochranné pásmo
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Pomník a hrob Dušana Jurkovi a, . ÚZPF 576/2 - na pozemku parc. . 2 - Pomník padlým v I. a II.
svetovej vojne bol postavený v strede miestneho cintorína v roku 1948. V sarkofágu travertínovej
mohyly v tvare pyramídy bol pochovaný Dušan Jurkovi . ktorý návrh pomníka sám vytvoril.
• Hrob s náhrobníkom Samuela Jurkovi a, . ÚZPF 587/0 - na pozemku parc. . 2 - hrob s
náhrobníkom je umiestnený na miestnom cintoríne. Postavený bol v roku 1876 významnému
slovenskému národnému budite ovi. Náhrobník je v tvare pylónu s textom na elnej strane, umiestnený
je na dvoch stup ových travertínových doskách. Náhrobný kame je z bieleho mramoru.
• Tabu a pamätná Samuela Jurkovi a, . ÚZPF 586/0 - Pamätná tabu a vznikla v roku 1947. venovaná
je významnému slovenskému národovcovi Samuelovi Jurkovi ovi. Tabu a je od roku 1996 umiestnená
na pamätníku...
• Pomník s bustou J. M. Hurbana, . ÚZPF 580/0 — na pozemku parc. . 1142 - Pomník bol postavený
v roku 1933, umiestnený je pri vstupe do mesta, na severnom okraji intravilánu. Tvorený je
pieskovcovým podstavcom s pylónom s plastickým dvojkrížom. Na vrchu pylónu je umiestnená
bronzová busta J. M. Hurbana. Pomník je venovaný pamiatke národného dejate a J. M. Hurbana,
padlým v povstaní 1848 a v L svetovej vojne.
• Pomník s bustou Jána Husa, . ÚZPF 579/0 - na pozemku parc. . 1041 - Pomník bol postavený v
roku 1922, situovaný je v parku na konci Hurbanovej ulice. Jediný pomník J, Husa na Slovensku má
tvar pylónu. Na vrchu pylónu je umiestnená busta J. Husa a zlomeného kríža.
• Strážnica, . ÚZPF 11936/0 – pozemok parc. . 19189/3 - objekt vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom v k. ú. Priepasné je prízemnou stavbou s rovnou strechou. Postavený bol v roku 1936 ako
sú as areálu Mohyly gen. M. R. Štefánika, aby plnil úlohu zázemia pamätníka.
• Dom spolkový, . ÚZPF 11935/0 – parc. . 199/4 - ide o objekt v pôdorysnom tvare písmena „L". Krídlo
orientované do námestia je dvojpodlažné, zastrešené valbovou strechou, bo né krídlo je prevýšené,
prestrešené sedlovou strechou. Objekt s kultúrnou a spolo enskou funkciou bol postavený bol v roku
1925.
V Brezovej pod Bradlom a jej okolí sú evidované polohy s výskytom ojedinelých archeologických nálezov už
od boby bronzovej, v stredoveku až do novoveku. Zoznam archeologických lokalít v grafickej asti
územnoplánovacej dokumentácie však nemôže by prístupný širokej verejnosti, ke že evidencia
archeologických lokalít a ich topografické vymedzenie sú predmetom ochrany pod a osobitných predpisov.
Z dôvodu možného odkrytia nových archeologických lokalít je nevyhnutné akúko vek stavebnú, i
hospodársku innos v rámci územného a stavebného konania v meste Brezová pod Bradlom vopred
odsúhlasi s Krajským pamiatkovým úradom Tren ín, ktorý v zmysle § 41 pamiatkového zákona v spolupráci s
príslušným stavebným úradom zabezpe uje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a
stavebnom konaní.
Pri príprave stavieb a inej hospodárskej innosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových
hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné v zmysle § 37 pamiatkového zákona vykona záchranný
výskum. O nevyhnutnosti vykona záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Tren ín na podnet
stavebného úradu, pamiatkového úradu, alebo z vlastného podnetu.
Pod a § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona .50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v prípade nájdenia veci pamiatkovej hodnoty mimo povoleného výskumu, musí to nálezca
ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Tren ín priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je
povinný urobi nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na
druhý pracovný de po jeho nájdení. Nález sa musí ponecha bezo zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo
d a oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykona všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpe i ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zni eniu a
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnú a premiestni z pôvodného miesta a nálezových súvislostí
iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Na území mesta sa však nachádzajú aj viaceré alšie pamiatkové objekty, ktoré nie sú zapísané v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, a ktoré sa tiež vyzna ujú významnejšími historickými a
kultúrnymi hodnotami. Týka so to tiež odkazu pôsobenia významných osobností, ktoré sa narodili, žili alebo
svojou tvorbou boli úzko spätí s prostredím mesta. Ide o tieto alšie pamiatkové objektyi:
• Pamätná tabu a k 70. výro iu vzniku SR na Bradle
• Pamätník bojov za slobodu – I. a II. svetová vojna – miestny cintorín
• Pomník J. M. Hurbana – ul. Hurbanova
• Pomník Majstra Jána Husa – ul. Hurbanova – Husov park
• Pamätník slovenského povstania z roku 1848 – Bukovská cesta
• Pamätná tabu a mladým štúrovcom z r.1848 – Šaškov dom
• Pamätník Samuela Jurkovi a – Horný rad
•
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Súsošie – Slovenské povstanie 1848/49 – Horný rad
Pamätník dr. Jána Papánka – Nám. M. R. Štefánika
Pamätníky SNP – Dvoly a Hurbanova Dolina
Pamätná tabu a tvorcom prvého slovenského filmu Jánošík z r. 1921 – na budove Národného domu
M.R.Š.
• Pamätná tabu a oslobodenia mesta a padlých v II. sv. vojne na budove MsÚ
• Pamätná tabu a k aza, básnika a publicistu Jána Pravoslava Lešku – na budove ev. fary
• Pamätná tabu a hudobného skladate a revolu ných piesní Štefana Fajnora – na budove klubu
dôchodcov
Tento materiál uvádzame ako doplnenie pamiatok zapísaných v štátnom zozname o alšie dokumenty
kultúrneho a historického vývoja v sídle, ktoré je potrebné rešpektova pri územnom rozvoji sídla.
V profesionálnom záujme orgánov pamiatkovej starostlivosti je aj malomestská nízkopodlažná zástavba
pozostávajúca predovšetkým z remeselnícko-ro níckych domov.
•
•
•
•

B.k.2 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMIA
B.k.2.1

STAV

Kataster mesta (vrátane zastavaného územia) sa nachádza prevažne na území s 1. stup om ochrany v
zmysle § 12 zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon
o ochrane prírody a krajiny"). V ostatnej asti katastra platí:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
2. stupe ochrany
• PR Ševcova skala
4. stupe ochrany
• PR Ševcova skala ochranné pásmo 100 m von od hranice PR
3. stupe ochrany
• SKUEV0278 Brezovské Karpaty
2. a 4. stupe ochrany
• SKCHVU014 Malé Karpaty
B.k.2.1.1 CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
Južnú as územia tvorí CHKO Malé Karpaty, ktorá bola vyhlásená v roku 1976 a pod a vyhlášky MZP SR .
138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty zasahuje do katastra mesta Brezová pod Bradlom
as ou Brezovské Karpaty. Na území CHKO platí 2. stupe ochrany v zmysle § 13 zákona ochrane prírody a
krajiny.
B.k.2.1.2 PR Ševcova skala
V extraviláne sa nachádza prírodná rezervácia Ševcova skala, kde platí 4. stupe ochrany pod a § 15
zákona o ochrane prírody a krajiny, v katastri mesta zasahuje na parcelu KN-C . 4225- as . Ochranné pásmo
v zmysle § 17 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny je vymedzené na území 100 m von od hranice PR a
platí v om 3. stupe ochrany pod a § 14 citovaného zákona. Stupe ochrany PR bol vyhlásený vyhláškou
KÚŽP v Tren íne . 2/2004 z I. októbra 2004 (s ú innos ou od 1. novembra 2004) v § 1 ods. 2 uvedenej
vyhlášky (pod a zoznamu v prílohe vyhlášky).
B.k.2.1.3 SKUEV0278 Brezovské Karpaty.
Na území SKUEV0278 Brezovské Karpaty platí 2. a 4. stupe ochrany v zmysle § 13 a § 15 zákona o
ochrane prírody a krajiny. Jednotlivé stupne ochrany sú zastúpené na nasledovných parcelách: 2. stupe
ochrany — parcely KN-C . 4198/1, 4199. 4202, 4203/1. 4214, 4221, 4224, 4225- as , 4226, 4228/1, 4228/2,
4228/3, 4229. 4230, 4. stupe ochrany - parcela KN-C . 4225- as (hranica je totožná s PR Ševcova skala).
Dotknuté parcely ako i predmet ochrany sú uvedené vo výnose MŽP SR . 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Stupe ochrany uvedený vo výnose bol upravený z 5.
na 4. vyššie uvedenou vyhláškou KÚŽP.
B.k.2.1.4 SKCHVU014 Malé Karpaty
Chránené vtá ie územie SKCHVU014 Malé Karpaty bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR . 216/2005 Z. z. z
29. apríla 2005. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtá ie územie Malé Karpaty, sú innos ou od T 11. 2009. CHVÚ
sa nachádza na parcelách KN-C . 628/2, 629/1, 630/2, 631, 632, 633. 634/1, 3804, 3805. 3806, 3807, 3808,
3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 4181,
4182, 4183/1, 4183/2, 4184/1, 4184/2, 4184/3, 4185, 4186, 4187, 4188, 4198/1, 4199. 4200, 4201, 4202,
4203/1, 4204, 4205, 4206, 4 4207, 4208, 4209/1, 4209/2, 4210, 4212/1, 4214, 4215, 4216, 4217/1, 4217/2,
4217/3, 4217/4, 4218/1, 4218/2, 4218/3, 4218/4, 4218/5, 4218/6, 4219/1, 4219/2, 4219/3, 4219/4, 4220, 4221,
4222/1, 4222/2, 4222/3, 4222/4, 4222/5, 4222/6, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228/1, 4228/2, 4228/3. 4229 a
4230.
V § 2 citovanej vyhlášky je uvedený zoznam zakázaných inností, ktoré môžu ma negatívny vplyv na
predmet ochrany chráneného vtá ieho územia a je potrebné ich uvies v textovej asti ÚPN. Na asti parc. .
4225 sú pod a §2 vyhl. . 216/2005:
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1) zakázané nasledovné innosti ktoré môžu ma negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtá ieho
územia:
a) vykonávanie výchovnej a obnovnej ažby, zales ovania, ochrany lesa a sústre ovania dreva,
(lesohospodárska innos ) od 1. marca do 30. júna,
b) vykonávanie obnovnej ažby iným spôsobom ako ú elovým výberom v lesoch ochranných a lesoch
osobitného ur enia,
c) obnovná ažba ve koplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným hospodárskym
spôsobom v hospodárskych lesoch,
d) odstra ovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak ur í štátny orgán ochrany
prírody a krajiny
e) umiest ovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice,
f) budovanie a vyzna enie turistického chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy alebo cyklotrasy.
2) Za zakázané innosti, ktoré môžu ma negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtá ieho územia,
sa na pozemkoch okrem astí uvedených v odseku 1považujú
a) lesohospodárska innos a realizácia po nohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla vykonávaná v
blízkosti hniezda, ak tak ur í orgán ochrany prírody,
b) odstra ovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak ur í orgán ochrany prírody,
B.k.2.1.5 RBc 66 Štvorvršie pri Hradišti.
V rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol vypracovaný pre ÚPN
VÚC Tren ianskeho kraja, sa v južnej asti katastra nachádza regionálne biocentrum RBc 66 Štvorvršie pri
Hradišti.
B.k.2.1.6 Hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok.
Smerom od severu k mestu sa tiahne hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok.
B.k.2.1.7 Brezová - vodná nádrž
Chránená krajinná oblas Malé Karpaty lokálne významná mokra „Brezová - vodná nádrž"
B.k.2.1.8 Prírodná pamiatka Mníchova úbo
Na území katastra obce Hradište pod vrátnom sa nachádza prírodná pamiatka (PP) Mníchova úbo
s ochranným pásmom 60m ((ochranné pásmo PP v zmysle § 17 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny - 60
m von od jej hranice) , ktoré je v dotyku s katastrálnym územím Brezovaj pod Bradlom. S ekologicky
najhodnotnejšími lokality katastra mesta PP Mníchovu úbo spája regionálny biokoridor.

B.k.2.2

NÁVRH EKOSTABILIZA NÝCH OPATRENÍ

B.k.2.2.1 Ur enie základných krajinárskych podmienok využívania územia
Ako špecifickú zónu je možné v území vy leni rozptýlené kopani iarske osídlenie.
Je nutné zachova architektonicko-urbanistický ráz osídlenia v tomto priestore, pretože kopanice súvisia s
tradi ným spôsobom obhospodarovania pôdy a pomerne dobre zachovanou štruktúrou krajiny. Pritom je
žiadúce, aby jednotlivé kopanice zostali "živé", o podmie uje zachovanie, resp. obnovenie všetkých
špecifických hospodárskych aktivít, bez ktorých by inak špecifický prírodno-krajinný typ Myjavskej pahorkatiny
zanikol. ÚPN O mesta preto navrhuje rozvoj kopaníc (v sú asnosti klasifikované ako ulice: Ulica Hurbanova
dolina, Minár iných ulica, Ulica u Dzurákovcov, Ulica u Držkovcov, Ulica u Vaškovcov, ulica Danov vrch, Ulica
u Kravárikovcov, Ulica Žriedlova dolina, Ulica J. Závodného, Ulica Horný Štverník, Ulica Prostredný Štverník,
Ulica Dolný Štverník) s fukciou bývania a rekreáce (agroturistika, chalupárstvo s rozptílenou zástavbou ur enou
koeficientom zastavanosti).
Pri obhospodarovaní mozaikovej štruktúry sú potrebné tradi né postupy. Ve koplošný spôsob
obhospodarovania tu prakticky nie je možné uplatni bez toho, aby nedošlo k narušeniu krajinnej štruktúry a
zníženiu ekologickej stability. Bohatá mozaika biotopov a spolo enstiev na ne viazaných spôsobuje zna nú
druhovú diverzitu tejto zóny.
Preto sú vhodné tradi né formy vä šinou extenzívneho po nohospodárskeho využitia pôdy (úzkopásové
alebo maloplošné polia, lúky, sady, lesíky, remízky a mozaiky týchto plôch) so zachovaním nelesnej stromovej a
krovinnej vegetácie v rozsahu, ktorý je v sú asnosti a rozšíri prípadne ju rozšíri na ostatnú
nepo nohospodársku a nelesnú pôdu pod a návrhu. Treba zamedzi intenzifikácii týchto území a ich
narušovaniu.
Zavádza osobitný management ekotonov typu les/bezlesie na hranici po nohospodárskeho a lesného
pôdneho fondu. Ide najmä o zvýšenie diverzity prechodnej zóny, t.j. zmeni prechod z jedného typu ekosystému
z náhleho, ostrého, na postupný prechod v prechodnej zóne. Preto je dôležité zmeni priame línie lesných
okrajov na lenité, v prechodnej zóne zvýši pestros krajinných prvkov, na mimolesnej pôde vytvori prechodný
pás extenzívne využívaný (najlepšie pasený, alebo s as ami pasenými a as ami kosenými), tvorený trvalými
trávnatými porastami s pestrým zastúpením foriem nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie (medze, líniové
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porasty, remízky, solitéry, porasty krovín), pri om podiel drevín by sa mal smerom k okraju lesa zvyšova a mal
by prispie k zvýšeniu jeho lenitosti. Pri líniových štruktúrach by mala prevažova ich orientácia v smere
biokoridoru. Do okrajových astí lesných porastov na lesnej pôde minimalizova zásahy, prípadne zmeni
spôsob obhospodarovania tohto pásu - spestri druhové zloženie drevín (použi výlu ne stanovištne vhodné
pôvodné dreviny), hospodárenie zmeni tak, aby sa vytvorila diferencovaná veková i priestorová štruktúra týchto
porastov (výberková ažba). Takýto spôsob obhospodarovania okrajových astí lesných porastov chráni lesné
porasty pred šírením nepriaznivých vplyvov do h bky lesných porastov, môže by prínosom najmä v lokalitách
ohrozených veternou eróziou.
Malé Karpaty svojou polohou uprostred po nohospodársky, urbanisticky i priemyselne využívaných nížin sú
potenciálnym priestorom aktívneho i pasívneho odpo inku. ÚPN O nenavrhuje individuálnu a kolektívnu
rekreáciu v podobe objektov umiestnených v nevhodných lokalitách. Nezvyšuje po et nových objektov a
kapacitu už stojacich objektov v Matejkovej doline a Vodnej.
Na území katastra je nutné:
• dôsledne dodržiava príslušné stupne ochrany uvedené v kapitole B.k.2.1.
• nepôvodné porasty borovice iernej a smreka v lesných porastoch je vhodné nahradi pôvodnými a to
postupným odstra ovaním,
• pri obnove porastov dodržiava prirodzené druhové zloženie drevín pre dané lesné typy,
• drevo ne aži holorubným spôsobom,
• udržiava sady a záhrady patriace medzi vysokú vegetáciu, pretože sú nosite mi krajinnotvorných
prvkov
• doplni základnú sie ochrannej a izola nej vegetácie pozd ž jestvujúcich vodných tokov, kanálov, ciest,
komunikácií, o predstavuje minimálny záber pôdy (po nohospodárskej) s efektom zníženia jej
ohrozenia a znehodnocovania, obnovi pôvodné ovocné aleje
• plochy výrobných areálov doplni vegeta ným bariérovým koridorom
• pri prípadnom výrube stromov je potrebné postupova pod a § 47 zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ak orgán ochrany prírody nariadi náhradnú výsadbu
pod a § 48 vyššie uvedeného zákona, treba uprednostni geograficky pôvodné druhy drevín.
B.k.2.2.2 Hydroekologické návrhy
Podporova všetky ekologicky prijate né opatrenia, vedúce k zadržaniu vody v území, zlepšeniu stavu
ekosystémov vodných tokov a ich okolia.
V krajine hospodári tak, aby sa predchádzalo prí inám potenciálnych povodní, ktorými sú okrem vysokých
zrážkových úhrnov najmä chyby v podobe zástavby nivy a rýchleho odtoku vody z krajiny. Opatrenia zamera
na spomalenie, zadržanie, alebo zvýšenie retencie vody, k omu možno využi rôzne možnosti:
• zmena hospodárenia na po nohospodárskych plochách (zlepšenie fyzikálnych vlastností pôd, zmena
spôsobu hospodárenia a zastúpenia plodín a kultúr),
• zmena krajinných štruktúr smerom k pestrejším a subtílnejším, rozbitie ve kých celkov a vytvorenie
reten ných mikroštruktúr (rozdelenie pozemkov, striedanie plodín, medze, remízky, zasakovacie
priekopy),
• obnova alebo budovanie malých reten ných plôch (mokrade, malé poldre v údolniciach, malé nádrže a
rybníky),
• riadená inundácia do vybraných lokalít v územných nivách (na základe máp povod ového ohrozenia a
povod ového rizika – zatia nespracované)
• znovupred ženie už upravených korýt riek.
Vodná nádrž Brezová je potenciálne letné stredisko kúpania. Vyh adom k tomu, že je zárove
genofondovou lokalitou, ÚPN O nenavrhuje budova po obvode rekrea né zariadenia. Služby navrhujme
vybudova v blízkej zastavanej asti Baraneckej doliny. Ke že vodná nádrž je tiež vtáctvom využívaná plocha
(je dôležitou lokalitou pre migrujúce druhy) musia by vodné športy, ktoré by hlukom obmedzovali vodné
vtáctvo (vodné lyžovanie, vznášadlá, vodné skútre, motorové lny) z tejto lokality vylú ené.
ÚPN M navrhuje opatrenia na ochranu migra nej trasy žiab pri vodnej nádrži Brezová.
Nedoporu uje sa a šie vyrovnávania tokov, spev ovanie brehov a odstra ovanie brehových porastov
v území a nevhodné regulovanie vodných tokov, pretože pôsobia na urýchlenie odtoku vody z územia, jeho
následné vysúšanie a celkové zníženie ekologickej stability krajiny.
Je potrebné dodržiava ochranné pásma vodných tokov (vi kapitolu B.i.2.2).
B.k.2.2.3 Pôdoochranné návrhy
Sklonitos reliéfu a potenciálna vodná erózia - limitujúce kategórie (vi výkres .5 - ochrana prírody a tvorba
krajiny):
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- A1 sú orné pôdy so sklonitos ou 7-120 a pomerne silnou potenciálnou vodnou eróziou za predpokladu
absencie protieróznych opatrení (10-25 t.ha-1.rok-1). Lokality: pri VN Brezová, pozd ž II/499 smer Myjava, Na
Brehy, Židovské, Žriedlova dolina, Kresánková - Tehlárová, Dav ovo, Horný Štverník
návrh: protierózne opatrenia na ornej pôde, prípadne zatrávnenie, vhodné pre viacro né krmoviny a TTP,
plodiny na ornej pôde len s dodržiavaním protieróznych opatrení, s vylú ením okopanín a širokoriadkových
plodín
- A2 sú orné pôdy so sklonitos ou 12-170 a silnou potenciálnou vodnou eróziou za predpokladu absencie
protieróznych opatrení (25-50 t.ha-1.rok-1). Lokality: medzi Barancom a II/499, Pod Úbo ou, Vaškovci,
Židovské, Žriedlova dolina
návrh: protierózne zatrávnenie, vhodné pre trvalé trávnaté porasty, nevhodné pre ornú pôdu
Stabilita pôdneho krytu:
- C1 je malá - stredne hlboké až silno skeletnaté pôdy na lokalitách orných pôd. Lokality : Horný Štverník,
Ivánkové
návrh: pôdoochranné opatrenia na ornej pôde, prípadne zatrávnenie - vhodné pre viacro né krmoviny a
TTP, plodiny na ornej pôde s obmedzením okopanín a širokoriadkových plodín
- C2 je ve mi malá - plytké, stredne až silno skeletnaté pôdy na lokalitách orných pôd. Lokality: D žaviny, Na
Brehy, Židovské
návrh: pôdoochranné zatrávnenie - vhodné pre trvalé trávnaté porasty
Neohrozova stabilitu po nohospodárskej krajiny vytvorením podmienok pre eróziu pôdy, zamokrenie
pozemkov v dôsledku utlá ania pôd, nadmerným vysušovaním pozemkov nevhodnými melioráciami,
zne istením zdrojov vody dusi nanmi, eutrofizáciou vodných zdrojov nadbytkom dusíka a fosforu, znižovaním
biodiverzity a devastáciou po nohospodárskej krajiny. Obmedzi aplikáciu chemikálií a ich vylú enie
v ekologicky hodnotnom priestore riešeného územia.
B.k.2.2.4 Návrhy opatrení na zlepšenie stavu ekosystémov vyskytujúcich sa na genofondovo
významných lokalitách
Na územiach vyzna ených v grafickej asti (vi výkres .5 - ochrana prírody a tvorba krajiny):
- D26 Kravárikovci - kosi lú ne porasty, vrátane tých, ktoré sú v sú asnosti úhormi, zachova relatívne
extenzívne využitie územia. Nepoužíva agrochemikálie. (nenáro né opatrenia, udržujúce sú asný stav
ekosystému súvisiace s bežným obhospodarovaním územia, ktoré sa vykonáva i v sú asnosti),
- D27 Brezovský, Priepasný a Žriedlový potok - doplni brehové porasty, alebo rozšíri šírku minimálne 5m v
miestach, kde chýbajú, alebo sú užšie (stredne náro né opatrenia na zlepšenie stavu spolo enstiev a populácií,
finan ne nie náro né), s výnimkou stromovej a kríkovej zelene. Výsadbu zelene (stromov, kríkov) v dotyku s
pobrežným pozemkom tokov je potrebné prerokova so správcom toku.
- D31 Vodná nádrž Brezová - doplnenie dreviných brehových porastov. (stredne náro né opatrenia na
zlepšenie stavu spolo enstiev a populácií, finan ne nie náro né) ,
- D32 Lúky pod Bradlom - obnova možná po odstránení nie príliš úspešnej výsadby drevín. Nutné kosi a
nepoužíva agrochemikálie. (stredne náro né opatrenia, od realizácie ktorých závisí a šia existencia
ekosystémov, spolo enstiev alebo druhov, pre ktoré bola lokalita vybraná za genofondovo významnú, nie sú to
náro né finan né opatrenia),
- D33,D34 Horný Štverník - kosi o najviac lúk a sadov. Nepoužíva agrochemikálie. V lesných porastoch
odstra ova borovicu a nahrádza ju pôvodnými drevinami. (nenáro né opatrenia, udržujúce sú asný stav
ekosystému súvisiace s bežným obhospodarovaním územia, ktoré sa vykonáva i v sú asnosti na zlepšenie
stavu spolo enstiev alebo populácií),
- D35 Ostriež - vylú i ažbu dreva. (nenáro né opatrenia, udržujúce sú asný stav ekosystému súvisiace s
bežným obhospodarovaním územia, ktoré sa vykonáva i v sú asnosti),
- D36 Dolný Štverník - odstráni výsadby borovice. (stredne náro né opatrenia na zlepšenie stavu
spolo enstiev a populácií, finan ne nie náro né),
- F1 Dvoly - odstráni výsadbu borovice iernej, ostatné borovicové porasty preriedi v miestach, kde sú príliš
husté. Zaradi do ochranných lesov, nezales ova . (stredne náro né opatrenia na zlepšenie stavu
spolo enstiev a populácií, finan ne nie náro né),
- F2 Baranec a F3 Zúbková ponecha bez zásahu.
V okolí genofondovej plochy Lúky pod Bradlom je územie nevhodne zalesnené borovicou. Na astiach,
ktoré je ešte možné vráti na lúky alebo pasienky, odstráni výsadbu a využi ako extenzívne trvalé trávnaté
plochy (TTP).
B.k.2.2.5 Podmienky lokalizácie živo íšnych fariem
V po nohospodárstve bude dôležité, i sa vykonajú opatrenia stimulujúce opätovný rozvoj živo íšnej výroby
(s tým súvisí potreba trvalých trávnatých porastov), podporujúce výrobu ekologicky nezávadných potravín a
podporujúce existenciu malých hospodárstiev (rozvoj alternatíveho po nohospodárstva a agroturistiky vhodný
pre Myjavskú oblas ).
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alšie podmienky vi kapitolu B.g.2.1.2.
B.k.2.2.6 Ostatné návrhy
Komunálny odpad likvidova v súlade s POH (vi kapitolu B.m.5).
Na trasách vzdušných elektrických vedení (vysoké napätie, ve mi vysoké napätie) osadi izola né ochranné
prostriedky na ochranu vtáctva. Najmä na trase medzi Brezovou pod Bradlom a Košariskami na ochranu pred
úhynom orla krá ovského.
Znižova zne istenie ovzdušia elimináciou a znižovaním producie emisií miestnych zdrojov najmä v
priemyselnej prevádzke a doprave.

B.l) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA.
B.l.1 DOPRAVNÉ VYBAVENIE
B.l.1.1

SÚ ASNÝ STAV

B.l.1.1.1 Širšie dopravné väzby
Katastrom mesta prechádzajú nasledovné dopravné koridory, ktorými je mesto napojené na širšie okolie :
• jednoko ajová regionálna tra R 117 Jablonica - Brezová p/Bradlom s motorovou trakciou s koncovou
železni nou stanicou, na ktorú je napojená vle ka (jednoko ajná s 2 ko ajami v areáli priemyselného
parku regionálneho významu „Dav ové“).
• cesty II. triedy II/499, II/501,
• cesty III. triedy III/49923, III/49948, III/49932, III/50116,
• regionálne cyklotrasy,
• pešie turistické trasy a náu né chodníky
Cesta II/499 je najvä ším problémom mesta v oblasti dopravy. V roku 2007 bola vypracovaná „Dopravno –
urbanistická štúdia obchvatu Brezová pod Bradlom .2“, ktorej objednávate om bol Tren iansky samosprávny
kraj.
B.l.1.1.2 Sie miestnych komunikácií
Základnú dopravnú kostru tvoria v sú asnosti cesty II/499 a II/501 v prie ahu zastavaným územím mesta.
Cesta II/499 je vo ve kej miere v nevhodnom smerovom i šírkovom usporiadaní. Mesto je prepojené so svojimi
miestnymi as ami vyššie uvedenýmou cestou II/499 a cestami III/49923, III/49948, III/49932, III/50116.
Dopravnú kostru vnútrosídlených ahov dop ajú miestne komunikácie obslužné kategórie Mo 7/40, resp.
6,5/40 a hlavne obslužné komunikácie s prvkami upokojenia Mou 7/30, resp. 6,5/30, sk udnené komunikácie
funk nej triedy D1 ako vnútrosídliskové, pešie trasy a chodníky a cyklistické trasy v spolo nom koridore
s motorovou dopravou.
B.l.1.1.3 Statická doprava
Statická doprava je v sú asnosti na území mesta pokrytá:
• parkoviskami na sídliskách
• parkoviskami pri objektoch ob ianskej vybavenosti
• parkoviskami pri plochách výroby
• parkovacími miestami na pozemkoch rodinných domov
• garážami na pozemkoch rodinných domov
• garážami sústredenými v blízkosti plôch hromadnej bytovej zástavby
• garážami vintegrovanými v novších objektoch hromadnej bytovej zástavby
Jestvujúce plochy nepokrývajú ani sú asnú potrebu plôch statickej dopravy pod a požiadaviek normy STN
736110.
B.l.1.1.4 Hromadná doprava cestná
Hromadnú dopravu osôb zabezpe ujú 2 druhy dopráv:
• cestná - prostredníctvom SAD
• železni ná - prostredníctvom trate .117 Jablonica - Brezová p/Bradlom s koncovou železni nou
stanicou
V centre mesta sa nachádza autobusová stanica. Autobusová doprava je zabezpe ená aj do všetkých
miestnych astí: Danov vrch, Minár iných, U Dzurákovcov, U Držkovcov, U Vaškovcov, Hurbanova dolina,
U Kravárikovcov, Žriedlova dolina, J. Závodného, Horný Štverník, Prostredný Štverník, Dolný Štverník,
U Chrapov. V meste je 5 zastávok SAD, vä šina má prístrešok pre akajúcich cestujúcich.
B.l.1.1.5 Cyklistická a pešia doprava
V zastavanej asti mesta sa nenachádzajú vyzna ené cyklistické cesty. Pohyb cyklistov sa vykonáva
v spolo nom profile s automobilovou dopravou. V katastri sa nachádzajú cyklotrasy, ktoré vedú k zaujímavým
cie om v samotnom katastri a v blízkom okolí.
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V rámci centrálnej asti mesta sú to samostatné pešie trasy. U jestvujúcich MK funk nej triedy D1
sk udnených platí prednos peších pred motorovou dopravou, nachádzajúcou sa v spolo nom uli nom
priestore.
B.l.1.1.6 Dopravná vybavenos
Dopravná vybavenos na území pozostáva z jestvujúcej železni nej stanice, autobusovej stanice a erpacej
stanice PH.

B.l.1.2

NÁVRH DOPRAVNÉHO RIEŠENIA

B.l.1.2.1 Širšie dopravné väzby
Dopravné riešenie vychádza z požiadaviek nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC
Tren ianskeho kraja, z jestvujúceho stavu komunika nej siete, z urbanistického riešenia predmetného ÚPN M,
z riešenia predošlého ÚPN SÚ Brezová pod Bradlom a z územnoplánovacieho podkladu: „Dopravno –
urbanistická štúdia obchvatu Brezová pod Bradlom .2“ spracovaného v roku 2007.
Regionálna tra R 117 Jablonica - Brezová p/Bradlom s motorovou trakciou s koncovou železni nou stanicou
nepredpokladá alší rozvoj. Križovania objektov so železni nou tra ou je potrebné rieši mimoúrov ovo.
Intenzita cestnej dopravy
Mesto Brezová pod Bradlom má spracovanú vyžšie uvedenú DUŠ obchvatu mesta, (zadávate Tren iansky
samosprávny kraj) z roku 2007.
Vzh adom k skuto nosti, že navrhované riešenie bolo spracované na základe výsledkov celoštátneho
s ítania z roku 2005 a medzitým sa uskuto nilo v roku 2010 nové s ítanie, spracovate tejto asti uvádza
porovnanie s predpokladmi uvedenými v DUŠ ( podrobne pozri zdroj Celoštátne s ítanie na cestnej sieti v SR
z roku 2010).
Intenzita dopravy na intravilánových úsekoch ciest II triedy ( II/499 a II/501)
• v skuto ných vozidlách medzi rokmi
2010/2005
stúpla + 28%
• skuto ná intenzita v roku 2010 vo i predpokladanej intenzitou v DUŠ pre rok 2010
stúpla +8%
Intenzita dopravy v etravilánových úsekoch ciest II triedy ( II/499 a II/501)
• v skuto ných vozidlách medzi rokmi
2010/2005
stúpla + 18%
• skuto ná intenzita v roku 2010 vo i predpokladanej intenzitou v DUŠ pre rok 2010
stúpla +9 %
Priemerná intenzita na cestnej sieti II.tried v okolí mesta Brezová pod Bradlom
• v skuto ných vozidlách medzi rokmi
2010/2005
stúpla + 24%
• skuto ná intenzita v roku 2010 vo i predpokladanej intenzitou v DUŠ pre rok 2010
stúpla +8,6 %
Dopravné intenzity na cestnej sieti vo vz ahu k priemerne dosahovaným v Slovenskej republike predstavujú
hodnoty:
• v roku 2005
93% priemernej intenzity
• v roku 2010
98% priemernej intenzity
• predpokladaná priemerná intenzita v DUŠ pre rok 2010
92% priemernej intenzity
Z rozboru údajov dopravných intenzít môžeme konštatova :
• že nárast dopravných intenzít uvádzaných v celoštátnom s ítaní dopravy z roku 2010 oproti
uvažovanej prognóze v Dopravno-urbanistickej štúdii (DUŠ) obchvatu mesta spôsobila skuto nos
zvýšenej intenzity dopravy na ceste II/499 smer Pieš any. Nárast predstavuje viac ako 1/3 predpokladu
intenzít v DUŠ.
• na ostatných s ítacích úsekoch ciest (II/499 a II/501)
nárast skuto ných intenzít predstavuje
v priemere nárast o 1% oproti intenzitám v DUŠ ( v korelácii 0,97- 1,08)
Tieto fakty potvrdzujú skuto nos ,že prioritou dopravného riešenia musí by vybudovanie obchvatu cesty
II/499 minimálne v smere po 1.križovatku v meste. V opa nom prípade sa so zvyšujúcou sa intenzitou dopravy
v smere na Pieš any oproti smeru Myjava a Senica,( kde rast je pomerne malý ) bude narasta konfliknos
jestvujúceho vstupu do mesta( Pieš anská ul).
Obchvat mesta má teda zabezpe i vyriešenie prerozdelenia dopravy a od ah enie v sú asnosti dopravou
za ažené centrum mesta. Tým sa zlepší životné prostredie obyvate ov, zvýši sa bezpe nos všetkých
ú astníkov premávky, plynulos a komfort jazdy automobilovej dopravy. Obchvat mesta cestou II/499 bol
sú as ou ZaD .3 k schválenému ÚPN SÚ, kde s ním bolo uvažované v návrhovom období v súlade s vtedy
platným územným plánom VÚC TK a ZaD .1 k VÚC TK. ZaD .2 k VÚC TK uvažujú s preložkou cesty II/499
vo výh ade, preto mesto požiada TSK o opätovné zaradenie do návrhového obdobia pri spracovaní
nasledovných zmien a doplnkov VÚC TK.
V rámci obchvatu II/499 bude potrebné vybudova most nad po nou cestou, most nad obchvatom na po nej
ceste, most na obchvate nad Brezovským potokom, zárubné múry, protihlukovú stenu v niektorých úsekoch, a
prekládku a ochranu inžinierskych sietí, a malú okružnú križovatku v mieste napojenia na pôvodnú trasu cesty
II/499 (podrobnosti sú známe na základe vyššie uvedenej štúdie).
Vybraté úseky riešenia obchvatu cesty II/499
63 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

Cesty III. triedy navrhujeme upravi do kategórie C 7,5/60.
ZaD .2 k VÚC TK uvažujú s preložkou cesty II/501 vo výh ade, preto je potrebné pre obchvat mesta cestou
II/501 rezervova potrebný koridor.
B.l.1.2.2 Sie miestnych komunikácií
Dopravná kostra mesta v sú asnosti tvorená:
•
prie ahovou štátnou cestou II/499 – Pieš any – Brezová pod Bradlom od odbo enia na trasu obchvatu
– Myjava, prechádzajúca ulicami
- Pieš anská,
- po uzavretí Nám. M.R.Štefánika ulicami 7.apríla, Sídliskom Dušana Jurkovi a,
- Bukovskou
• prie ahovou štátnou cestou II/501 – Brezová pod Bradlom – Jablonica, ktorá sa pripája na cestu I/51.
Cesta II/501 prechádza ulicami :
- Stani ná,
- Budovate ská,
• dopravné prepojenie týchto ciest umož uje štátna cesta III/50111 smer Senica prechádzajúca ulicami:
- Hurbanova,
- Vajanského
• štátna cesta III/50116 smer Senica
bude realizovaním navrhovaného obchvatu mesta cestou II/499 upravená.
Navrhovaná základná kostra bude nasledovná:
• obchvat štátnej cesty II/499 v kategórii C 9,5/70 od odbo enia z pôvodnej trasy po navrhovanú okružnú
križovatku (križovatka ciest: II/499, II/501, III/49948)
• úsek štátnej cesty II/499 od odbo enia na obchvat mimo zastavané územie bude zaradený medzi cesty
III.triedy v kategórii C 7,5/60
• úsek štátnej cesty II/499 v zastavanom území ako zberná komunikácia v kategórii MZ 8/50 vo funk nej
triede B2 vedená ulicami:
- Pieš anská,
- Garbiarska
• štátna cesta II/501 – Brezová pod Bradlom – Jablonica, ktorá sa pripája na cestu I/51 mimo zastavané
územie v kategórii C 9,5/70
• prie ahová štátna cesta II/501 v zastavanom území ako zberná komunikácia v kategórii MZ 14/60
redukovaná vo funk nej triede B2 vedená ulicami od navrhovanej okružnej križovatky:
- Myjavská
- Štúrova
- Budovate ská,
- Stani ná,
• Bukovská cesta ako zberná komunikácia MZ 8/50 vo funk nej triede B3
• trasa vedená nasledovnými ulicami ostáva cestou III.triedy ako zberná komunikácia MZ 8/50 vo
funk nej triede B3:
- Jozefa Miloslava Hurbana
- Vajanského
Ostatné miestne komunikácie jestvujúce i navrhované je potrebné upravi ako obslužné komunikácie
v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30
v súlade s STN 73 6110..
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Ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú
možnos úpravy, doporu ujeme dopravne - organiza nými úpravami preradi do siete nemotoristických funk nej
triedy D1 - sk udnených komunikácií. Tieto umožnia spolo ný prístup peších i motorovej dopravy v uli nom
priestore s prednos ou chodcov (obmedzenie v = 20 km/h, obytná ulica). Sk udnené komunikácie funk nej
triedy D1 realizova v kategórii MO 5,5/20.
Na námestí M. R. Štefánika od križovatky s Pieš anskou ulicou bude ponechaná obmedzená doprava
osobitným režimom s prednos ou pešieho pohybu.
B.l.1.2.3 Statická doprava
Riešenie statickej dopravy pre Mesto Brezová pod Bradlom v zásade vyplýva z ustanovení STN 73 6110
(08/2004) a dodatku /Z1 z 11/2011, Z2/ z 01/2014 a z Vyhlášky 532/2002 Z.z.
Pre potreby stanovenia potrebných nárokov na statickú dopravu nie je v príslušných ustanoveniach STN
uvažované s hodnotou stup a osobnej automobilizácie sídla vo vz ahu k celoštátne dosahovanému. Základné
ukazovatele sú stanovené pre stupe automobilizácie 1:2,5, ro ný výkon vozidiel 10000km, mesto nad 30 000
obyvate ov a de bou prepravnej práce individuálnej automobilovej dopravy k ostatnej osobnej doprave v pomere
40:60.
Z uvedených údajov preto navrhujeme stanovenie spôsobu potrebných nárokov statickej dopravy v Meste
Brezová pod Bradlom nasledovne:
• pre jestvujúcu vybavenos a bývanie - dobudovanie plôch statickej dopravy uvažova s korekciou
ve kosti sídla
• pre novonavrhované lokality uvažova s plným uplatnením STN 736110 v zmysle ustanovení zmien
normy.
1) Bývanie jestvujúci stav a návrh
Nároky statickej dopravy v po te stojísk

Typ bývania

jednotka

po et jednotiek

po et stojísk

stav

stav

návrh

návrh

489
RD

489
610

byt/dom
1417

Bytové domy

1417
90

byt

1958

spolu

1.b.j = 1 P.S/ 1G.M
135 1.b.j = 1,5 P.S/ 1,5 G.M

52
53

dom

1.b.j = 1 P.S/ 1G.M
1220 1 RD = 2 P.S/ 2G.M

52
Rekrea né chalupy

Min. požiadavka

753

1 dom =1 P.S
93 1 dom =1 P.S

1958

1448

3406
spolu stav + návrh
Poznámka: potreba stojísk pre navrhované RD a rekrea né chalupy musí by pokrytá na vlastných
pozemkoch
2) Vybavenos - návrh nároky statickej dopravy ( stojiská)
návrh
<)*=#:
Zmiešané územie
po et
po et
1#L)A 2A#EC2=
bývanie + vybavenos
jednotka
jednotiek
stojísk
* 2
N1BV
2560
31
m plochy
35
20
4
zamestnanci
N2BV

*

2

m plochy

zamestnanci

N3BV

*

2

m plochy

zamestnanci

Výrobné služby s bývaním

jednotka

N1BS

zamestnanci

Vybavenos - cintorín

jednotka

2270

20

20

4

990

9

20

4

po et

návrh

24
13

<)*=#:

50
po et
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N1C

*

2

Rekreácia

jednotka

13470

m plochy
po et

24

<)*=#:

návrh

N1R

dom

3

N2R

dom

1

N3R- Bradlo

návštevníci

1000

50

N1RS

navštevníci

50

15

Výroba

jednotka

N1V

zamestnanci

50

11

N2V

zamestnanci

25

6

Výroba+ výrobné služby

jednotka

N1VS

zamestnanci

20

5

N2VS

zamestnanci

2

1

N3VS

zamestnanci

2

1

N4VS

zamestnanci

10

3

N1VSP

zamestnanci

5

2

N1VP

zamestnanci

8

2

Zvláštne ú ely

jednotka

SN1ZU

zamestnanci

12

3

navštevníci

30

G

po et

3

<)*=#:

návrh

po et

17

<)*=#:

návrh

po et

68

14

<)*=#:

návrh

X

Poznámka. Stanovenie ú elových jednotiek pre jednotlivé typy vybavenosti vychádza z prepo tu priemerne
dosahovaných ukazovate ov v realizovaných stavbách. Návrh po tu stojísk zahr a i 10% rezervu stojísk pre
krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných.
Po ty stojísk by mali by smernými hodnotami, pri konkrétnom zadaní musia by upravené novým prepo tom
pod a navrhovanej kapacity stavby. Z uvedeného po tu stojísk je potrebné vy leni potrebu vyhradených stojísk
pre osoby s obmedzenou schopnos ou pohybu a orientácie (vyplýva z ustanovení Vyhl. .532/2002 Z.z.
v po te 4% z celkovej potreby parkovacích miest-§ 58 odst. 2).
Parkovacia plocha ur ená pre návštevníkov Bradla v ase slávností je lokalizovaná na za iatku ú elovej
komunikácie. Parkovanie je navrhované na prírodnom teréne bez nároku na záber po nohospodárskej pôdy.
B.l.1.2.4 Hromadná doprava
Na území mesta je v sú asnosti autobusová stanica rozmiestnených a 5 zástavok pre HD, ktoré izochronou
asovej dostupnosti pokrývajú 90 % plochy SÚ, o je vyhovujúce.
Zástavky doporu ujeme ponecha v pôvodných miestach.
Na okraji mesta je kone ná stanica jednoko ajnej trate . 117 Jablonica - Brezová p/Bradlom.
B.l.1.2.5 Cyklistická doprava
V zastavanej asti mesta sa nenachádzajú vyzna ené cyklistické cesty. Pohyb cyklistov sa vykonáva
v spolo nom profile s automobilovou dopravou. Uli ný priestor vo vä šine prípadov neumož uje samostatný
koridor pre cyklistov. V katastri existujú i cyklotrasy turistické zna ené i nezna ené.
Dôležité sú i cyklotrasy spájajúce mesto s osadami v spolo nom profile vä šinou po cestách III. triedy.
V katastri sa nachádzajú i cyklotrasy, ktoré vedú k zaujímavým cie om v samotnom katastri a v blízkom okolí.
Kopani iarsky kraj Pod Bradlom so zvlneným terénom, malebnou krajinou a hustou, málo frekventovanou
sie ou ciest a miestnych komunikácií má výnimo ný potenciál pre rozvoj cykloturistiky. Cyklotrasa
4CYKLOREGIO je projekt Združenia obcí subregiónu Pod Bradlom. Celá cyklotrasa je vyzna ená.
Územný plán rieši v súlade s požiadavkou mesta prioritné cyklotrasy, ktoré by mali spája jednak dôležité
ciele lokálneho významu (miestne cyklistické trasy), ale aj napojenie na sie cyklotrás v okolí.
Navrhovanými zna enými cyklotrasami sú:
- spojnica mesta s priemyselným parkom Dav ové
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cyklotrasa vedúca Baraneckou cestou popri vodnej nádrži a pokra uje mimo kataster mesta
smerom do obce Košariská
Parametre cyklistických trás musia by navrhnuté a zrealizované v zmysle STN 73 6110.
B.l.1.2.6 Pešie komunikácie, turistické trasy, náu né chodníky a pretekárska trasa
V zastavanej asti mesta je vybudovaná sie peších trás a chodníkov hlavne pozd ž novších obslužných
komunikácií. Taktiež Námestie M. R. štefánika má upraveným režimom vytvorené podmienky pre bezpe ný
peší pohyb. K námestiu vedú pešie trasy z pri ahlých sídlisk. Sie peších chodníkov navrhujeme postupne
rozširova tak aby bol zabezpe ený bezpe ný pohyb chodcov. Parametre trás musia by v predprojektovej
a projektovej dokumentácii navrhnuté a následne zrealizované v zmysle STN 73 6110.
U jestvujúcich MK funk nej triedy D1 sk udnených platí prednos peších pred motorovou dopravou,
nachádzajúcou sa v spolo nom uli nom priestore.
V katastri mesta je vybudovaný náu ný chodník, ktorý vznikol v rámci Fondu mikroprojektov Opera ného
programu cezhrani nej spolupráce R-SR. Vedie od autobusovej stanice v Brezovej pod Bradlom po Mohylu M.
R. Štefánika na Bradle. Katastrom vedie i sie zna ených turistických trás jednak južne chránenou krajinnou
oblas ou, smerom k Mohyle M.R.Štefánika i severne k osadám v katastri.
Vo východnej asti katastra po Bradlom je vybudovaná 3 km pretekárska dráha, kde sa konajú preteky
automobilov do vrchu.
B.l.1.2.7 Dopravná vybavenos
Dopravná vybavenos na území pozostáva z jestvujúcej železni nej stanice, autobusovej stanice a erpacej
stanice PH a zastávok autobusovej dopravy. Nako ko nie všetky zastávky sú umiestnené v zastávkových
zálivoch, bude potrebné preverenie možnosti ich vytvorenia.
-

B.l.2 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
B.l.2.1

JESTVUJÚCI STAV.

B.l.2.1.1 Vodné zdroje.
Zásobovanie mesta je z vlastných vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Brezová pod Bradlom
a z prame ov mimo k.ú. Brezová pod Bradlom. Vodné zdroje sú typu v taných studní, alebo prame ov
zachytených do záchytnej šachty.
Vodné zdroje v KÚ Brezová pod Bradlom
Mesto je zásobované z vodných zdrojov prame mi Žriedlová dolina - horný a Žriedlová dolina - dolný, ktoré
sa nachádzajú severne od mesta v Žriedlovej doline v blízkosti hranici katastra. Z horného prame a cez
záchytnú šachtu je zásobovaná vodou Žriedlová dolina. Druhý prívod zo záchytnej šachty vedie do mesta
do vodojemu Bradliansky 2 x 250 m3. Z južnej strany je to vodný zdroj Periská, kde sú zachytené pramene
Periská avý a Periská pravý a stud a - vrt HVB 1, z ktorých voda priteká do akumulácie – záchytná nádrž
Baranec 2 x 250 m3, s kótou min. hladina 307,50 m. n. m. Z akumulácie je voda pre erpávaná do nového
vodojemu Lopušné 2 x 250 m3 na kóte s min. hladinou 307,50 m. n. m.
Pramene majú vyhlásené ochranné pásma vodných zdrojov a studní I. a II stup a ochrany vodných zdrojov.
Výdatnos prame ov v KÚ Brezová pod Bradlom:
• Žriedlová dolina prame I. a II.
• Periská prame I. a II.

5,5 l/s – 12,8 l/s
1,0 l/s – 4,0 l/s

Akumulácia vody na území KÚ Brezová pod Bradlom
• Žriedlová dolina - akumulácia vody – záchytná nádrž
2 x 150 m3
• Baranec – akumulácia – záchytná nádrž
2 x 250 m3
• Bradliansky vodojem
2 x 250 m3.
• Lopušné vodojem
2 x 250 m3
Zásobovanie vodou z prame ov mimo KU Brezová pod Bradlom
Do nového vodojemu Lopušné je voda gravita ne privádzaná z VDJ 2 x 250 m.n.m z min. hladinou 365,5
m.n.m. z obce Košariská z východnej strany. Akumuláciu zabezpe ujú vodné zdroje HPE1, HPE2 - Chrenkech
jarok, Lopušná dolina A,B pramene. Prívod vody vedie popri ceste Pieš any Brezová pod Bradlom.
Zo západnej strany je vybudovaný do blízkosti OV prívod vody z nového VZ Holdošov mlyn, ktorý zásobuje
skupinový vodovod Senica a bude pokrýva prípadnú potrebu vody pre Brezovú pod Bradlom.
B.l.2.1.2 Vodovodné potrubia
Mesto je zásobované pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou z verejného vodovodu už od roku 1963.
Vodovodné potrubie v katastrálnom území a v zastavanom území mesta bolo postupe rozširované z pribúdaním
novej bytovej a ob ianskej vybavenosti. Potrubie bolo navrhované pod a predpísaných a normou stanovených
typizovaných materiálov pre vodovodné potrubie v ase výstavby.
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Použitý materiál pre prepojovacie potrubia z vodných zdrojov do VDJ je oce ové zvarované DN 100, DN
200, prívodné potrubie z VDJ ku spotrebisku je oce ové DN 100, DN200, alebo azbestocementové DN 100, DN
200. Rozvodné potrubie vedené v zastavanej asti mesta je z liatiny DN 100, prípadne DN 150. Prípojky
k odberate om sa používali olovené alebo oce ové DN 25 – DN 80. Potrubia z uvedených materiálov sa
používali cca do roku 1970. Po roku 1970 v nových lokalitách KBV a IBV sa na prívodné a rozvodné siete
za alo používa typizované potrubia tlakové PVC od DN 80 do DN 200 a pre prípojky tlakové potrubie rPE.
Oce ové potrubie ako aj liatinové potrubia v starších lokalitách výstavby vykazujú zna nú opotrebovanos , o
sa prejavuje astými poruchami na sieti a únikom pitnej vody. Azbestovocementové potrubia nedoporu ujeme
používa pre zásobovanie obyvate stva pitnou vodou z h adiska zdravotného rizika.
Drobné stavebné objekty na sie ach sú po stavebnej stránke poškodené, poklopy netesné, armatúrové
vybavenie v šachtách ako aj armatúry na potrubí sú po životnosti. Nadzemné asti armatúr zemné súpravy sú
asto bez poklopov.
V novších lokalitách výstavby sú vodovodné potrubia budované z materiálu plastového, armatúry z tvárnej
liatiny, ktoré sp ajú kritéria prepísané STN EN na rozvody pitnej vody pre vodovody.
V niektorých uliciach (bývalých osadách) nie je privedený verejný vodovod. Tu obyvatelia využívajú vlastné
studne.
Zachytené pramene a akumulácia vody posta uje pre potrebu vody v meste.
Prevádzkovate om vodovodnej siete a vodných strojov v k.ú. Brezová pod Bradlom je Bratislavská
vodárenská spolo nos .
• % obyvate ov pripojených na verejný vodovod
84 %
• priemerná potreba vody pre uvedených 84% pripojených odberate ov
cca 5,0 l/s

B.l.2.2

NÁVRH

Zásobovanie nových lokalít (blokov) bude pred žením jestvujúcej rozvodnej siete s maximálne možným
zaokruhovaním. Potrubie bude z rúr z tvárnej liatiny DN 100. Uloženie potrubia bude v zelených plochách,
pozd ž komunikácie, alebo v kraji komunikácie. Vodovodné vetvy musia by v maximálnej miere zokruhované,
aby bola zabezpe ená pravidelná dodávka vody a tlakové pomery v sietí. Vodovodné potrubie bude
zabezpe ova potrebu pitnej a úžitkovej vody pre obyvate stvo, výrobu a požiarnu potrebu v rámci jestvujúceho
i navrhovaného zastavaného územia mesta a v uliciach Minár iných, Žriedlova Dolina a J. Závodného. Ostatné
ulice (bývalé osady budú i na alej zásobované pitnou a úžitkovou vodou z vlastných studní.
Požiarna potreba bude zabezpe ená nadzemnými, prípadne podzemnými hydrantmi o maximálnej
vzdialenosti 160,00 m. Pri zmene nivelety potrubia sa na vetvách sa osadia hydranty ako vzdušníky a kalníky
v maximálnej vzdialenosti 80,00 m.
Na rozvodnom potrubí budú osadené armatúrne šachty pre uzatváracie a rozde ovacie armatúry. Jednotlivé
stavby budú na rozvodnú sie pripojené vodovodnými prípojkami z polyetylénu DN 80 až DN 25. Meranie
spotreby vody bude vo vodomerových šachtách osadených 1 m za oplotením na súkromných pozemkoch.
Vodovodné prípojky pre ob iansku vybavenos budú DN 50 a pre bytovú výstavbu DN 25. Meranie potreby
vody bude vo vodomerných šachtách osadených 1m za hranicou na súkromnom pozemku Vodovodné prípojky
od napojenia na vetvu po objekt sú v majetku stavebníka.
Okrem rozvodov vody v nových lokalitách je potrebné, aby sa plánovala v meste obnova jestvujúcich
prívodných a rozvodných potrubí a armatúr a drobných objektov na vodovode. Prioritou je výmena
azbeztocementového potrubia.
Každý odberate pitnej vody musí ma vlastné pripojenie z verenej vodovodnej siete, ktorého trasa vedie
križovaním verejných pozemkoch a pozemkoch vlastníka nehnute ností.
B.l.2.2.1 Výpo et potreby vody – nárast.
• po et obyvate ov v navrhovaných blokoch pripojených na verejný vodovod
1555
• po et zamestnancov v navrhovaných blokoch pripojených na verejný vodovod
159
• po et návštevníkov a chalupárov v navrhovaných blokoch pripojených na verejný vodovod
215
Výpo et potreby vody je prevedený pod a zákona 684/2006 na výpo et potreby vody pri navrhovaní
vodovodných a kanaliza ných zariadení a posudzovanie výdatnosti vodných zdrojov pre lokality (bloky)
navrhované napoji na verejný vodovod (vi za iatok tejto kapitoly).
Q – Špecifická potreba vody pod a vybavenia bytov:
a.) byty ústredne vykurované s ústrednou prípravou teplej vody
145 l/s osoba /de
b.) byty s lokálnym ohrevom teplej vody a va ovým kúpe om
135 l/s osoba /de
Q – Špecifická potreba vody pre ob iansku a technickú vybavenos 60 l/s osoba /de
Q- ostatné
B.l.2.2.2 Nerovnomernos potreby vody.
Qp – Priemerná potreba pitnej vody
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Qm - maximálna denná potreba
kd - sú inite dennej nerovnomernosti - obec do 1000 obyvate ov
Qh - maximálna hodinová potreba vody
kh - sú inite hodinovej nerovnomernosti – pre obyvate ov
Qp = 1555 x 125 l/s/o = 2,25 l/s
Qp = 159 x 60 l/s/o = 0,11 l/s
Qp = 215 x 120 l/s/o= 0,30 l/s
spolu :
2,66 l/s
Qm = 2,66 x 1,40 = 3,724 l/s
Qm = 3,17 x 1,80 = 6,70 l/s

1,40
1,8

obyvatelia
zamestnanci
chalupári, návštevníci

B.l.3 KANALIZÁCIA
B.l.3.1

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

B.l.3.1.1 Jestvujúci stav
istiare odpadových vôd
V meste je vybudovaná jednotná kanalizácia zaústená do istiarne odpadových vôd. Jej výstavba bola
realizovaná v dobe výstavby sídelných útvarov pre kompletnú bytovú výstavbu. Sú as ou bola aj realizácia
mechanicko - biologickej istiarne odpadových vôd. istiare sa nachádza juhozápadne od mesta Brezová pod
Bradlom, medzi štátnou cestou a železnicou smerom na obec Hradište pod Vrátnom v uzavretom areáli.
V roku 2012 bola dokon ená projektová dokumentácie pre rekonštrukciou OV, ktorej realizácia je pred
dokon ením. Parametre OV sú prevzaté z uvedenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie OV
Brezová pod Bradlom, Rekonštrukcia a modernizácia, ktorú v roku 2012 vypracoval projektový ateliér MIPRO,
s. r. o Bratislava.Sú nasledovné: „Po et obyvate ov návrhový (výh ad 2045 výpo et z prognóz pre daný región
pod a Štatistického úradu SR): 5100 obyvate ov (splaškové odpadové vody), plus 130 EO v rámci ob ianskotechnickej vybavenosti, t.j. spolu uvažovaná kapacita 5230 EO; 100 % obyvate stva istené (viac ako 85 %
napojenos + zvyšok zvážaný zo žúmp)“.
Areál OV je územie s prvým stup om ochrany prírody a krajiny pod a § 12 zákona .543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Jestvujúce ochranné pásmo OV pod a STN 75 64 01 s viac ako 500 EO je 100 metrov od
vonkajšieho líca areálu OV k okraju súvislej zástavby a ostáva nezmenené. Podmienky, ktoré v ochrannom
pásme OV platia stanovuje správca ochranného pásma, ktorým je Bratislavská vodárenská spolo nos ,

a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
Pod a vytvorených aglomerácii pre odkanalizovanie obcí a miest bola Brezová pod Bradlom zaradená do
kategórie nad 10 000 EO, kde sa uvažovalo pripojenie obcí Košariská, Priepasné a Polianka. Krajský úrad
životného prostredia v Tren íne ako spracovate „Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
pre územie Tren ianskeho kraja“ požiadal o schválenie zmien v „Pláne rozvoja pre územie Tren ianskeho kraja
do dokumentu „Zmeny a doplnky k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR“
o preradenie aglomeráciu Brezová pod Bradlom z kategórie nad 10 000 EO do kategórie 2 000 -10 000 EO.
MŽP SR súhlasilo s nasledovnými zmenami za predpokladu, že budú zachované všetky ur ujúce požiadavky
optimálnej funk nosti, prevádzkovej stability a primeranej investi nej a prevádzkovej náro nosti. Vlastníkom
areálu OV je investor navrhovanej stavby: Bratislavská vodárenská spolo nos , a.s., Prešovská 48, 826 46
Bratislava.
Z ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a ZaD .1 a ZaD .2 vyplýva pre katastrálne územie Mesta Brezová pod
Bradlom nasledovná verejnoprospešná stavba:
Verejnoprospešná stavba v oblasti vodného hospodárstva
2. Oblas odvádzania a istenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciach
15. Aglomerácia Brezová pod Bradlom
Kanaliza ná sie .
V meste je vybudovaná jednotná gravita ná kanaliza ná sie , ktorá odvádza splaškové aj daž ové vody.
as odvádzaných odpadových vôd sú od ah ovane do Brezovského potoka. Potrubie stôk je betónové
a železobetónové DN 300 až DN 1000. Stoky sú uložené v osiach komunikácií v niektorých astiach
v krajniciach komunikácii. Prípojky od jestvujúcej zástavby sú kameninové DN 150, DN 200. Jestvujúce
kanaliza né potrubia a kanaliza né šachty sú netesné a vnikajú do nich balastné vody. Vpuste pre odvedenie
daž ových vôd z ciest sú zanesené hlinou.
V vzdialenejších prímestských osadách sú splaškové vody z jednotlivých stavieb sústre ované do
bezodtokových žúmp. Jestvujúci stav týchto zberných nadrží splaškových vôd je v nevyhovujúcom stave
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a splaškové vody vo vä šej miere presakujú do podložia a ohrozujú kvalitu spodných vôd. Žumpy si niektorý
majitelia vyprázd ujú na vlastné pozemky, alebo sú vyvážane na polia. Tento spôsob likvidácie splaškových
vôd je pre zdravie obyvate stva nevyhovujúci. Kontrola tesnosti jestvujúcich žúmp, by mala by vykonávaná
min. raz za pä rokov a dokladovaná tesnostným certifikátom žumpy, vydaným oprávnenou firmou. Každý
producent splaškových vôd by mal ma potvrdenie o vyprázdnení žumpy z vývozom na OV.
B.l.3.1.2 Navrhované riešenie
OV:
Jestvujúca OV (v sú asnosti rekonštruovaná a modernizovaná) s parametrami na 5100 obyvate ov
(splaškové odpadové vody), plus 130 EO v rámci ob iansko- technickej vybavenosti, t.j. spolu uvažovaná
kapacita 5230 EO; 100 % obyvate stva istené (viac ako 85 % napojenos + zvyšok zvážaný zo žúmp)“ bude
rekonštruovaná a modernizovaná pre potreby celej aglomerácia Brezová pod Bradlom v ase realizácie
verejnoprospešnej stavby vyplývajúcej z ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a ZaD .1 a ZaD .2:
Verejnoprospešná stavba v oblasti vodného hospodárstva
2. Oblas odvádzania a istenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciach
15. Aglomerácia Brezová pod Bradlom
teda i pre potreby Brezovej pod Bradlom v zmysle jej predmetného ÚPN M.
Kanaliza ná sie :
Na zabezpe enie tesnosti jestvujúcich stôk je nutné vykona monitoring jestvujúceho potrubia a na základe
jeho výsledkov ur i v zastavaných územiach spôsob rekonštrukcie. Rekonštrukciu v hlavných komunikáciách
vykona bezvýkopovou metódou, bu v ahovaním nového potrubia do jestvujúceho, alebo vyspravením za
tepla vnútorných stien potrubia. Sú as ou rekonštrukcie musia by aj kanaliza né šachty, vpuste a ich prípojky
na ceste, ako aj kanaliza né prípojky z jestvujúcej výstavby. Skorá rekonštrukcia kanaliza nej siete zabezpe í
efektívnejšiu prevádzku OV.
Pri rekonštrukcii kanalizácii v zastavanom území zvoli radšej novú trasu kanalizácie a vylú i budovanie
pre erpávacích staníc pre jednotnú kanalizáciu v zastavanom území.
V navrhovaných urbanistických blokoch bude budovaná prednostne splašková kanalizácia s riešením vôd z
povrchového odtoku mimo existujúci kanaliza ný systém. Splašková kanalizácia prioritne bude gravita ná,
pripojená do jestvujúcich stôk v meste, alebo priamo do kme ovej stoky plastových rúr PVC-U DN 300, 400.
Kanaliza né prípojky pre splaškové vody budú z pastových rúr DN 150 a DN 200. Na súkromnom pozemku
producenta splaškových vôd, 1,00 m za oplotením musí by osadená kontrolná šachta ve kosti DN 600
z plastových rúr, alebo DN 1000 z betónových prefabrikátov.
Producenti z priemyselných parkov a zo súkromných firiem sú povinní odvies splaškové vody komunálneho
charakteru cez areálovú kanalizáciu a pripoji sa na verejnú mestskú kanalizáciu. Na prepojení medzi verejnou
kanalizáciou mestskou a areálovou musí byt osadená 1,00 m za oplotením kontrolná šachta.
Rozvojové bloky, s efektívnou vzdialenos ou pripojenia, navrhujeme v zmysle ust. § 36 zákona . 364/2004
Z.z. je potrebné napoji na existujúcu verejnú kanalizáciu mesta. To sa týka rozvojových blokov mestskej asti i
kopaníc N9B, N13BR a N14BR, N12BR a N4VS.
Zo vzdialených kopaníc, kde pre neefektívnos nie je uvažované z budovaním a pripojením do verejnej
kanalizácie mesta musia si majitelia vybudova vodotesné nádrže (žumpy) a zabezpe i odvoz splaškových vôd
a iných technických vôd upravených na vody povolené vyváža na OV Brezová pod Bradlom. kopanice
Každá odpadová voda vychádzajúca od producenta musí by kontrolovate ná. Pred použitím malých
domových OV na kopaniciach je možné tieto použi za predpokladu predbežného súhlasu okresného úradu
ŽP Myjava a za podmienok stanovených právnymi predpismi.
Každý producent musí ma vlastné pripojenie z verejnej kanalizácie, ktorého trasa vedie križovaním
verejných pozemkoch a pozemkoch vlastníka nehnute ností.
V navrhovaných urbanistických blokoch sa vybuduje jednotná kanalizácia, ktorá bude pripojená do
jestvujúcich stôk, alebo priamo do kme ovej stoky plastových rúr PVC-U DN 300, 400 a DN 500. Kanaliza né
prípojky budú z pastových rúr DN 150 a DN200. Na súkromnom pozemku producenta splaškových vôd, 1,00 m
za oplotením musí by osadená kontrolná šachta ve kosti DN 600 z plastových rúr, alebo DN 1000
z betónových prefabrikátov.

B.l.3.2

DAŽ OVÁ KANALIZÁCIA

B.l.3.2.1 Jestvujúci stav
Daž ové vody odvádzané do jednotnej kanalizácie sú prevažne z vybudovaných komunikácií , chodníkov,
parkovacích plôch, daž ových vôd zo striech budov kompletnej bytovej výstavby a výstavby rodinných domov
a ob ianskej vybavenosti. Odpadové vody sú od ah ované cez od ah ovacie komory do recipientu. Okrem
jednotnej kanalizácie je v meste vybudovaná len kanalizácia pre daž ové vody. Tieto sú cez vyústne objekty
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odvedené do recipientov. Z kopaníc sa daž ové prívalové vody odvádzajú niektorých úsekoch s rigolmi popri
komunikácii a s rozptýlením cez prirodzené vsakovanie do terénu.
B.l.3.2.2 Navrhované riešenie
Plynulé odvádzanie daž ových vôd je závislé od prie o nosti kanaliza ných stok jednotnej kanalizácie, ale aj
daž ovej kanalizácie, ktorá sa dosiahne jej rekonštrukciou a pravidelným istením v zastavanom území. Vodné
toky do ktorých sú zaústené od ah ovacie stoky zabezpe ia stabilitu v odtokových pomerov pravidelným
istením nánosov na dne a brehov.
Z verejných plôch (komunikácie, chodníky, parkoviská) navrhovaných územným plánom sa daž ové vody
odvedú jednotnou kanalizáciou cez uli né vpuste s od ah ením do vodných tokov. Kanaliza né prípojky od
vpustov budú plastové DN 200. Zo súkromnej výstavby rodinných a bytových domov a zo súkromných areálov
firiem a k ním vy lenených pozemkom sa daž ové vody musia zachytáva a akumulova do nádrží a využíva
na polievanie, ím sa zachová potrebný koeficient vlhkosti pre zele v meste a šetrí sa pitná voda.
Daž ové prívalové vody z okolitých svahoch za ú elom ochrany zastavaného územia mesta navrhujeme
zachytáva povrchovými rigolmi. Plochy povodí navrhovaných záchytných rigolov sú následovné:
R1 = 28,9 ha - priem.areál D.Štverník
R2 = 19,1 ha - Dav ové -rekr., -obytné úz.
R3 = 10,5 ha - vybavenos , výroba
R4 = 5,2 ha -obytná f. (nad lok.12)
R5 = 16,2 ha - obchvat cesty II.tr.
R6 = 8,3 ha - obyt.f.-horný rad
R7 = 12,3 ha - nad starou cestou na PN
Q=A x
xi
Q - množstvo daž ových vôd
- 0,15 - sú inite odtoku
A – pôdorysný priemet odvod ovacej plochy - ha
i – výdatnos daž a v litroch za sekundu na hektár, t = 15 min., p = 0,5
množstvá
Q1 =28,9 x 156 x 0,15 = 676,26 l/s
Q2 =19,1 x 156 x 0,15 = 446,94 l/s
Q2 =10,5 x 156 x 0,15 = 245,70 l/s
Q2 = 5,2 x 156 x 0,15 =121,684 l/s
Q2 =16,2 x 156 x 0,15 = 379,08 l/s
Q2 = 8,3 x 156 x 0,15 = 194,22 l/s
Q2 = 12,3 x 156 x 0,15 = 287,82 l/s

zodpovedajúca ve kos vsakovacích jám
608,6 m3
402,24 m3
221,13 m3
109,51 m3
341,17 m3
174,80 m3
259,04 m3

Vsakovacie jamy sú dimenzované na normové zrážkové vody, z jám je regulovaný rovnomerný odtok rúrou
priemeru 110 mm do daž ovej kanalizácie a do potoka. V hornej asti je prepadový bezpe nostný odtok do
vo ného daž ového rigola a do potoka.
Menované lokality a výpo ty sú prevzaté zo zmien a doplnkov .2 k ÚPN-SU, spracovaný Architektonickým
ateliérom Ko ajda Nitra v roku 2006.
Navrhnutý systém záchytných priekop a vsakovacích jám s regulovaným odtokom do recipientov je
poterbné detailnejšie spracova v predprojektovej a projektovej príprave stavieb, s predložením projektovej
dokumentácie SVP, š.p., OZ Bratislava na posúdenie. Projektová dokumentácia musí obsahova
vodohospodársku bilanciu regulovaných odtokov z jednotlivých vsakovacích jám (poldrov) do Brezovského
potoka a vodného toku Štverník. Ke že sa jedná o zachytávanie a regulovanie (sploš ovanie) odtoku
prívalových daž ových vôd, odporú a dimenzova vsakovacie jamy (poldre) na návrhovú zrážku s periodicitou
minimálne 0,1 (10 ro ný dáž ) a trvaním 15 min. Záchytné priekopy, vrátane vsakovacích jám (poldrov) musia
by udržiavané, t.j. musia ma svojho správcu.
Daž ové prívalové vody z kopaníc je nutné rieši priamo na území budovaním povrchových odvod ovacích
rigolov s odvedením do vodných tokov, prípadne ich sústredi do vsakovacích jám s postupným vsakovaním.
Jamy musia byt vytvorené v bezpe nej vzdialenosti od zástavby.
Daž ové vody z parkovacích plôch sa považujú za vody zne istené ropnými produktmi a pred zaústením do
kanalizácie, pripadne do toku musia by osadené odlu ova e ropných látok.
Pri blokoch výroby N1V, N2V a bloku N2BV je potrebné regulované vypúš anie daž ových vôd zo
zastavaných a spevnených plôch do vodných tokov, omu zodpovedá priebežný povolený odtok z návrhovej
zrážky s periodicitou 0,5 trvaním 15 min a sú asným koeficientom odtoku 0,05. Nadlimitný odtok z výrobných
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areálov je potrebné zadrža v reten ných nádržiach s regulovaným odtokom, dimenzovaných na zrážku s
periodicitou 0,05 a trvaním 15 min.
V inunda ných územiach vodných tokov rešpektova platný Vodný zákon 384/2009 a vylú i druhy výstavby
menované v tomto zákone.

B.l.4 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
B.l.4.1

ROZVODY VN

B.l.4.1.1 Jestvujúci stav
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Pôvodné TS

Názov

Vlasník

Pôvodný Pi

Návrh Pi

TS 1–murovaná
TS 2– murovaná
TS 3– murovaná
TS 4– murovaná
TS 5– murovaná
TS 6– murovaná
TS 7– murovaná
TS 8– murovaná
TS 9– murovaná
TS 10– murovaná
TS 11– murovaná
TS 12 - vonkajšia
TS 13 - vonkajšia
TS 14 - vonkajšia
TS 15 - vonkajšia
TS 16 - vonkajšia
TS 17 - vonkajšia
TS 18 - vonkajšia
TS 19 - vonkajšia
TS 20 - vonkajšia
TS 21 - vonkajšia
TS 22 - vonkajšia
TS 23 - vonkajšia
TS 24 - vonkajšia
TS 25 - vonkajšia
TS 26 - vonkajšia
TS 27 - vonkajšia
TS 28 - vonkajšia
TS 29 - vonkajšia

ŠTÚROVA
JURKOVI
GARBIARS
RAGAN
KOSTOL
ZÁHUMNIE
DOLINA
NÁBYTOK
PION.TÁBOR
U ILIŠTE
STRED
PRI JRD
HYD.ZÁV.
BARANEC SA
AGROSTAV
D.ŠTVERNÍK
D.ŽRIEDLOVÁ
HURBAN.DOL.1
HURBAN.DOL.2
PAPÁNEK
SIDL.SEVER
ZVAK OV
ZÁVLAHA
JRD
SENNÍK RD
ENERGO
MOSDORFER
TS IBV
DAMEDAS

ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
ZSE a.s.
CUDZÍ
CUDZÍ
CUDZÍ
ZSE a.s.
CUDZÍ
CUDZÍ
ZSE a.s.
CUDZÍ

2x400 kVA
2x400 kVA
2x400 kVA
2x400 kVA
2x630 kVA
2x630 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA
160 kVA
160 kVA
250 kVA
100 kVA
100 kVA
100 kVA
100 kVA
100 kVA
50 kVA
400 kVA
160 kVA
100 kVA
400 kVA
100 kVA
2x1000 kVA
100kVA-ZRUŠENÁ
400 kVA
2x400 kVA

400 kVA
400 kVA
250 kVA
630kVA
400 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA

160 kVA

630kVA

B.l.4.1.2 Navrhované riešenie
ÚPN M navrhuje novú zástavbu prevažne v okrajových astiach mesta a v uliciach mimo mesto (bývalých
osadách). Z h adiska zásobovania el. energiou je potrebné rieši pripojenie nových lokalít (blokov).
Energetická bilancia navrhovaných lokalít je uvedená v tabu ke .2.
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*
!
,

%
!

P inšt.
kW

P sú .
kW

N1B

3510

0,25

877,5

N3B

780

0,31

241,8

N4B

375

0,36

135

N5B

150

0,45

67,5

N9B

225

0,4

90

N1BR

630

0,32

201,6

N2BR

45

0,66

29,7

N3BR

180

0,43

77,4

N4BR

300

0,37

111

N5BR
N6BR

180

0,43

77,4

45

0,66

29,7

N7BR

60

0,4

24

N8BR

185

0,38

70,3

N9BR

180

0,43

77,4

N10BR

150

0,45

67,5

N11BR

60

0,6

36

N12BR

390

0,35

136,5

N13BR

225

0,4

90

N14BR

300

0,37

111

N1BV

750

0,31

232,5

N2BV

480

0,34

163,2

N3BV

150

0,45

67,5

N1R

30

0,7

21

N2R

15

0,8

12

N1RS

40

0,8

32

N1V

300

0,7

210

N2V

200

0,75

150

N1VS

100

0,8

80

N2VS

15

0,6

9

N3VS

15

0,6

9

N4VS

60

0,7

42

N1VSP

60

0,7

42

N1VP

20

0,7

14

SN1ZU

40

0,6

24

Rozvody NN
Rozvody NN budú vedené v zemných káblových ryhách káblami typu NAYY 4x240.
V jednotlivých lokalitách budú vedenia NN vyvedené v prípojkových istiacich a rozpojovacích skriniach PRIS.
Skrine PRIS budú v pilierovom vyhotovení a budú z nich vedené jednotlivé prípojky NN pre navrhovanú
zástavbu.
Súbežne s vedeniami NN bude vedený rozvod nového verejného osvetlenia navrhovaných lokalít. Verejné
osvetlenie bude napájané z nových rozvádza ov vereného osvetlenia situovaných v blízkosti trafostaníc. Sie
verejného osvetlenia bude riešená s použitím moderných energeticky úsporných zdrojov svetla.
Sústava 3+PEN, 50Hz, 400V/TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41

1. ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
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- Ochrana izolovaním živých astí
- Ochrana krytmi
2. ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
- Ochrana samo inným odpojením napájania
ochranné opatrenienia ochrana pri poruche je zabezpe ená ochranným uzemnením,
ochranným pospájaním a samo inným odpojením napájania pri poruche
Zvýšené nároky na odber elektrickej energie budú zabezpe ené výstavbou deviatich nových distribu ných
transforma ných staníc VN 22/0,4 kV, uvedené v tabu ke .3.
Nové TS

Názov

TS 30– kiosk
TS 31– kiosk
TS 32– kiosk
TS 33– kiosk
TS 34– kiosk
TS 35– kiosk
TS 36– kiosk
TS 37– kiosk
TS 38– kiosk

13(): 3)@*
E 52=67#
13(): 3)@*

Návrh Pi
1#2(* :()2A

2()A)

"L#"6
3)=3 3)@*

400 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA
630 kVA
100 kVA
630 kVA
400 kVA
630 kVA

Nové trafostanice budú konštruk ne vyhotovené ako typové kioskové trafostanice . Vzh adom k tomu, že sa
jedná o distribu né stanice, je potrebné v návrhu územného plánu uvažova s rezervovaním vhodných
pozemkov pre výstavbu trafostaníc, vrátane prístupových komunikácií.
Pripojenie staníc na existujúcu VN vzdušnú linku bude realizované medzi úsekovými odpojova mi káblovým
vedením v zemi, prechod zo vzdušného vedenia na káblové cez zvislý odpína s prepä ovou ochranou.
Niektoré navrhované lokality sa napoja na existujúce trafostanice, z ktorých sa as posilní výmenou na
vyšší výkon. Zmena výkonu vybraných existujúcich trafostaníc uvedená v tabu ke .1.
Jednotlivé nové trafostanice príslušného výkonu pod a energetickej bilancie sa umiestnia v mieste danej
navrhovanej lokality. V možnej miere sa využijú jestvujúce trafostanice a posilnené jestvujúce trafostanice.
Dispozi né rozloženie trafostaníc v priestore navrhovaných lokalít je znázornené va výkrese elektrifikácie ÚP.
V tabu ke .4 je ur ené napojenie navrhovaných lokalít k príslušnému transformátoru, ktorý zabezpe uje
pokrytie nárastu elektrickej energie danej lokality.
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Lokalita Funkcia
N1B
Bývanie
N3B
N4B
N5B
N9B
N1BR
N2BR
N3BR
N4BR
N5BR
N6BR
N7BR
N8BR
N9BR
N10BR
N11BR
N12BR
N13BR
N14BR
N1BV
N2BV
N3BV
N1C
N1R
N2R
N1RS
N1V
N2V
N1VS
N2VS
N3VS
N4VS
N1VSP
N1VP
SN1ZU
N1VT

Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Rekreácia
Bývanie a Vybavenos
Bývanie a Vybavenos
Bývanie a Vybavenos
Ob ianska vybavenos , Cintorín
Rekreácia
Rekreácia
Rekreácia a Šport
Výroba
Výroba
Výroba, Výrobné služby
Výroba, Výrobné služby
Výroba, Výrobné služby
Výroba, Výrobné služby
Živo íšna výroba, Výrobné služby
Živo íšna výroba
Zvláštne ú ely, ute enecký tábor
Skládka bioodpadu

Pokrytie nárastu el.energie
nové TS 34-630 kVA, TS 38-630 kVA
nová TS 36-630 kVA
TS 12-400 kVA
nová TS 37-400kVA
TS 16-630 kVA
nová TS 33-400 kVA
TS 23-160 kVA
TS 20-400kVA
TS 20-400kVA
TS 17-400kVA
TS 17-400kVA
TS 19-630kVA
TS 19-630kVA
TS 19-630kVA
TS 19-630kVA
TS 18-400 kVA
TS 18-400 kVA
TS 16-630 kVA
TS 16-630 kVA
TS 5-2x630 kVA, nová TS 36-630kVA
nová TS 37-400 kVA
TS 21-400kVA
jestvujúci cintorín
nová TS 35-100 kVA
TS 14-400 kVA
TS 23-160 kVA
nová TS 30-400 kVA
nová TS 30-400 kVA
TS 15-250 kVA
TS 10-630kVA
TS 10-630kVA
TS 18-400 kVA
TS 17-400kVA
TS 17-400kVA
14
TS 17-400kVA
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•
•
•

•

B.l.4.2

Ochranné pásma elektro
Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 22 kV je cca 25 m široké, 10 m obojstranne od
krajného vodi a.
Ochranné pásmo vzdušného vedenia VN 110 kV je asi 38 m široké, 15 m obojstranne od
krajných vodi ov.
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenos je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia
riadiacej regula nej a zabezpe ovacej techniky,
Ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené
vzdialenos ou 10 m od konštrukcie transformovne.

TELEKOMUNIKA NÉ ROZVODY.

Pre zabezpe enie 100% telefonizácie sa stávajúce telekomunika né rozvody intenzifikujú. Nová
telekomunika ná sie navrhovaných lokalít bude vedená z tejto stávajúcej intenzifikovanej telefónnej
siete káblami TCEPKSwFLE. Jednotlivé vetvenia telekomunika nej siete budú riešené pomocou
telekomunika ných deliacich spojok. Ostatné stávajúce lokality budú telefonizované stávajúcou
kabelážou a pridaní nových posil ovacích vedení pod a potreby. Telekomunika né káble budú vedené
v zemných káblových ryhách spolo ne s trasami ostatnej technickej infraštruktúry. Súbehy a
križovanie jednotlivých vedení v zmysle platných STN.
V meste sú navrhnuté dve nové Automatické Telefónne ústredne. Jedna posil ovacia v centre
obce a jedna v priemyselnom parku, kde je privedený taktiež optický kábel. Telekomunika ný rozvod
do nových lokalít bude vedený zemou.
Pokrytie obce signálom slovenských mobilných operátorov Orange, O2 a T- Mobile je dostato né.

B.l.5 ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
B.l.5.1

JESTVUJÚCI STAV

Mesto Brezová pod Bradlom a areál priemyselného parku je zásobované zemným plynom z
existujúceho VTL plynovodu DN150 PN40. Prívod zemného plynu do regula nej stanice pre mesto je
zabezpe ený cez VTL pripojovací plynovod DN100 PN40 a pre priemyselný park cez VTL pripojovací
plynovod DN100 PN40. Regula ná stanica je umiestnená v meste Brezová pod Bradlom s výkonom
5000 m3/h (RS 5000/100 kPn) z ktorej je vedená STL distribu ná sie s max. prevádzkovým tlakom
PN 100 kPa.
V meste Brezová pod Bradlom je v sú asnosti plynofikované viac ako 80% bytovej výstavby
a ob ianskej vybavenosti. Plyn sa využíva v rodinných domoch na varenie, pe enie vykurovanie
a ohrev TVÚ. V bytoch sídliskového charakteru sa využíva plyn na varenie.
Rovody STL DN 100,
80, 50 oce PN 40 sú vedené z jestvujúcich chodníkoch, verejnej zeleni a v komunikáciách. Prípojky
STL sú pre rodinnými domami privedené na hranicu pozemku do plynovej skrinky, kde sú redukované
z STL/NTL. V panelovej výstavbe sú plynové regulátory a mera e umiestené na fasáde budov pri
vstupe. Bytová výstavba je zásobovaná teplom a TÚV centrálnym zdrojom tepla, a troma kotol ami.
Príprava TÚV je pripravovaná v jednej výmenikovej stanici umiestenej na sídlisku. Rozvody TÚV
a kúrenia, cirkulácie vody sú vedené spolo ných trasách po zeleni a vchádzajú to technickým
miestností v bytových domov.

B.l.5.2

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Jestvujúce vybudované rozvody plynu sú pred ukon ením životnosti a je potrebné aby mesto
apelovalo na vlastníka rozvodov plynu SPP Bratislava o vypracovanie nového generelu na základe
návrhu územného plánu pre nové lokality na bývanie v bytovej výstavbe, rodinných domoch, pre
ob iansku a technickú vybavenos . Novým generelom sa prehodnoia spotreby plynu v jestvujúcej
zástavbe, kapacitné možnosti stavajúcej siete a výšku amortizácie jestvujúci plynovodných rozvodov
všetkých vedení plynovodov a prípojok VTL, STL, NTL v k.ú. Brezová pod Bradlom a zárove stanový
plán výmeny potrubia a ur í rok dokon enia výmeny potrubia. Aktualizácia generelu plynofikácie
preukáže objektívne možnosti rozvoja plynofikácie v meste pri dodržaní optimálnych parametrov
zemného plynu v distribu nej sieti. Jednotlivé stupne následnej prípravnej dokumentácie na riešenie
plynofikácie nových lokalít v meste sa bude konzultova s SPP a.s. prevádzkovate -LC Nové Mesto
N/Váhom.
Zabezpe enie kúrenie a prípravu TÚV si v jestvujúcej bytovej výstavbe môžu vlastníci bytov rieši
aj priamo v bytových domov, ak technický stav kotolne a rozvody nezodpovedajú technickým
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predpisom a normám pre dodávanie tepla a príprave TUV, ak ceny za vykurovanie z centrálneho
rozvodu sú neefektívne pre odberate a.
V navrhovaných lokalitách bytovej výstavbe sa uvažuje so samostatnými kotol ami a prípravou TÚ,
alebo kotol u pre kúrenie a pre prípravu TÚV pomocou slne ných korektorov umiestnenými na
streche. alším riešením môže by viac bytových domov pripojených na jednu plynovú kotol u.
Použitie biomasy je výhodné pre vä šie kotolne a ich umiestnenie by malo by mimo zastavaného
územia.
Nové lokality pre výstavbu rodinných domov si budú môc voli médium pre vykurovanie
alebo spojením viac druhov médií. Zatia ale na trhu je plyn najvýhodnejší a najspo ahlivejším
médiom pre domové kotolne, TÚV a varenie.
Každá nehnute nos musí ma vlastnú prípojku pripojenú z hlavného uli ného rozvodu.
Regulovanie a meranie tlaku plynu pre odber obyvate stva bude dodávkou dodávate a plynu.
Údaje o spotrebe boli po ítané pod a Technických podmienok spolo nosti SPP - distribúcia, a.s ako
prevádzkovate a distribu nej siete, ktorými ur uje technické podmienky prístupu, pripojenia do
distribu nej siete a prevádzkovania distribu nej siete, ktoré nadobudli ú innos d a 01.11.2012.
Spotreba plynu pre rozvojovú oblas je predpokladaná nasledovná :
Rodinné domy – 382 RD:
o
o)
3
3
maximálny hodinový odber:
QIBV(-14 ;-16 = 1,5 m /hod x 382
573 m /hod
o
o)
3
3
maximálny denný odber:
QIBV(-14 ;-16 = 36 m /de x 382
13 752 m /de
3
3
926 350 m /rok
ro ný odber (jednotne):
RQIBV = 2 425 m /rok x 382
Bytové domy – 90 bytov
maximálny hodinový odber:
maximálny denný odber:
ro ný odber (jednotne):

o

o)

3

QKBV(-14 ;-16 = 0,9 m /hod x 90
o
o)
3
QKBV(-14 ;-16 = 21,6 m /de x 90
3
RQKBVš = 1 087 m /rok x 90

Maloobchod – 10 predajní
ro ný odber na vykurovanie a TUV
ro ná odber na ohrev vody
maximálny hodinový odber
Celková ro ná spotreba

3

81 m /hod
3
1 944 m /de
3
97 830 m /rok

3

3 150 m /rok
709 m3/rok
3
14,2 m /hod
3 859 m3/rok

B.m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Opatrenia a podmienky na vylú enie alebo zníženie prípadných alebo možných nepriaznivých
vplyvov na životné prostredie:
•

•

•
•
•

•

zabezpe i dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie aj na úrovni
následných jednotlivých projektov v súlade so zákonom tak, aby bola zabezpe ená
optimalizácia zvolených riešení vzh adom na ich lokalizáciu, výberu environmentálnych
technológií, asovej a vecnej
následnosti
jednotlivých realiza ných krokov, ako aj
vyváženos environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov,
pri rozhodovaní pri výbere projektov v následných stup och predprojektovej a projektovej
prípravy dôsledne sledova aspekt trvalej udržate nosti podporovanej aktivity a vyváženos
krátkodobých a dlhodobých vplyvov na zabezpe enie podmienok na ochranu životného
prostredia mesta a zachovanie permanentne udržate ného stavu
v rámci regulatív pre jednotlivé funkcie v území a druhy stavieb sú ur ené aj regulatívy
z h adiska vplyvu na krajinu (vi kapitolu C a E, tabu ky blokov),
zachova pôvodnú krajinnú priestorovú štruktúru a líniovú nelesnú drevinovú vegetáciu
v zmysle stanovených regulatívov (vi kapitolu C a E, tabu ky blokov),
akceptova jednotlivé prvky ÚSES na regionálnej aj miestnej úrovni, ako územia
s ekostabiliza nou funkciou, nezasahova do nich aktivitami, ktorými by bola narušená ich
funkcia,
ÚPN M rozvojovými lokalitami nezasahuje do biotopov európskeho a národného významu
a prísne dodržiava obmedzenia vyplývajúce z podmienok stanovených vyhláškou, ktorou boli
ur ené,
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•
•

•

•

•

•
•

•

ÚPN M zoh ad uje územia potenciálne ohrozené povod ami a v takýchto územiach rozvojové
lokality nenavrhuje,
ÚPN M zabezpe uje regulované vypúš anie daž ových vôd zo zastavaných a spevnených
plôch do vodných tokov a vytváranie reten ných nádrží pre nadlimitné daž ové vody
z priemyselných areálov (vi kapitolu B.l.3, C a E, tabu ky blokov).
ÚPN M zachováva a umoc uje brehovú a sprievodnú vegetáciu povrchových vodných tokov
v súlade s ochrannými pásmami a podmienkami stanovenými pre pobrežné pozemky,
rešpektuje pobrežné pozemky pri riešení rozvojových lokalít, vedení technickej infraštruktúry
a pri výsadbe brehových porastov v súlade so stanovenými ochrannými pásmami vodných
tokov (vi kapitolu B.k.2.2.4, C a E, tabu ky blokov),
pri realizácii navrhovaných protieróznych opatreniach (zatrávnenie svahov) je potrebné bra
do úvahy existenciu biotopov európskeho a národného významu, pri om na miestach, kde sa
vyskytujú lú ne spolo enstvá zaradené medzi biotopy európskeho alebo národného významu
je potrebné zachova existujúce rastlinné spolo enstvá, ke že zmeny, ktoré by mali za
následok zmenu druhového zloženia týchto biotopov by boli klasifikované ako zásah do
biotopu pod a § 6 ods. 2 zákona . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov,
v záväznej asti strategického dokumentu sú uvedené opatrenia na eliminovanie negatívnych
možných vplyvov aj na územie európskeho významu a zákonné opatrenia vyplývajúce
z príslušného stup a ochrany (vi kapitolu E.h.3 a C a E, tabu ky blokov),
ÚPN M dôsledne navrhuje výhradne stanovištne vhodné dreviny a kroviny v celom riešenom
území (vi kapitolu B.k.2.1, B.k.2.2, C a E, tabu ky blokov),
ÚPN M ur uje regulatívy pre výrobné rozvojové lokality, aké výrobné innosti bude možné v
daných lokalitách priemyselnej a po nohospodárskej výroby vykonáva a aké kategórie
zdrojov zne is ovania ovzdušia bude možné v navrhovaných lokalitách umiestni .
ÚPN M dodržiava ustanovenia zákona . 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
po nohospodárskej pôdy a o zmene zákona . 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole zne is ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

B.m.1

VODA

Katastrálne územie obce Brezová pod Bradlom je sú as ou povodia rieky Morava. Je
odvod ované vodným tokom Bystrina, Brezovský potok, Priepasniansky potok, U Za kov, U Zimákov,
Žriedlovský potok, Zadný potok, U Gregorov, Pod Macalkou, Kra as, Štverník, Baranský potok, Uval,
Tehliarová.
Vodné toky pretekajúce k.ú. Brezová pod Bradlom sú zaradené do 1. povod ového úseku.
Zastavaným územím mesta preteká upravený vodohospodársky významný vodný tok Brezovský
potok. Jeho regulácia bola vykonaná na prevedenie prietoku Q5o. Pravostrannými prítokmi
Brezovského potoka v rámci k.ú. Brezová pod Bradlom sú Žriedlovský potok, Štverník, U Gregorov a
Tehliarová. avostrannými prítokmi Brezovského potoka v rámci k.ú. Brezová pod Bradlom sú
Priepasniansky potok, U Držkov, U Za kov a vodohospodársky významný vodný tok Bystrina. Na
vodnom toku Bystrina je vybudovaná vodná nádrž Brezová, toho asu vypustená a do
zrekonštruovania slúžiaca ako polder. avostranným prítokom Bystriny je Baranský potok, ktorého
dolný úsek je vedený v krytom profile. Všetky uvedené vodné toky, vrátane vodnej nádrže sú v správe
SVP, š.p., OZ Bratislava.
V k.ú. Brezová pod Bradlom nie je ur ené inunda né územie pod a § 61 písm. i) bod 2. a § 63 ods.
4 písm. b) zákona . 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ( alej
len „vodný zákon"). Pod a § 46 ods. 3 vodného zákona ak inunda né územie nie je ur ené, vychádza
sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povod ami. Rozsah
inunda ného územia vymedzuje § 20 ods. 1 a 2 zákona . 7/2010 Z.z. o ochrane pred povod ami. Pri
povo ovaní stavieb, objektov, zariadení a inností zakázaných v inunda nom území sa postupuje
pod a § 46 vodného zákona.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. požaduje:
• v zmysle ust. § 49 zákona . 364/2004 Z.z. o vodách
- pri Brezovskom potoku a Bystrine rešpektova 10,0 m pobrežný pozemok od brehovej
iary,
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pri ostatných uvedených drobných vodných tokoch rešpektova 5,0 m pobrežný pozemok
od brehovej iary,
- pri vodnej nádrži Brezová rešpektova ochranné pásmo v rozsahu 2,0 m od maximálnej
reten nej hladiny a v mieste prehradenia je to dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej
päty.
• do vymedzeného pobrežného pozemku vodných tokov, resp. ochranného pásma vodnej
nádrže nie je možné umiest ova vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby
trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zele , z dôvodu
zabezpe enia prístupu mechanizácie správcu k údržbe koryta toku a hrádze nádrže.
• z h adiska odvádzania zrážkových vôd ÚPN M preferuje princíp zadržiavania zrážkových vôd
v riešenom území s maximálnym využitím disponibilnej infiltra nej schopnosti,
Komplexným protipovod ovým opatrením v rámci svahovitých iastkových povodí UPN M
navrhuje:
- dodržiavanie správnych agrotechnických postupov (orba po vrstevnici),
- tvorba záchytných priekop a výsadba pôdoochrannej zelene (vsakovacie pásy, remízky
na po nohospodárskych plochách).
Uvedenými opatreniami sa zabezpe í spomalenie povrchového odtoku z povodia.
Stav vodných tokov a ochrana územia pred povod ami je spracovaná v kapitole B.j.4.
Mesto Brezová pod Bradlom je v sú asnosti zásobované pitnou vodou z týchto vodných zdrojov :
Chrenkech járek, Žriedlova dolina I,II, Lopušná dolina I, II, a Periská.
Vodná nádrž Brezová sa nachádza v katastrálnom území na toku Bystriny. Do prevádzky bola
uvedená v roku 1985 za ú elom závlah 263 ha po nohospodárskej pôdy. Zatopená plocha má ve kos
8 ha, stály objem nádrže je 20 000 m3, kapacita je 338 557 m3. V sú asnosti je však z technických
prí in vypustená. Vodná nádrž Brezová je potenciálne letné stredisko kúpania. Vzh adom na to, že je
zárove geofondovou lokalitou, odporú a sa budova po obvode rekrea né zariadenia len za
dodržania opatrení zabezpe ujúcich zvýšenú ochranu životného prostredia. Vodná nádrž je vtáctvom
využívaná plocha. Je dôležitou lokalitou pre migrujúce druhy. Dostupnos a umiestnenie vodnej
nádrže je predur ená pre areál vodných športov a oddych. Charakter vodnej plochy a jej okolia
vylu uje taký typ aktivít, ktoré by narúšali jeho prírodné prostredie (napr. motorové lny), uvažova
treba skôr s turistikou, cykloturistikou, resp. s rybolovom.
K mechanickému zne isteniu a zanášaniu vodných tokov dochádza sedimentovaným a naviatym
materiálom v dôsledku slabej ochrany tokov vegetáciou a zvýšenej erózie v povodiach. Sú asná
znížená samo istiaca schopnos je dôsledkom napriamenia koryta (zrýchlený odtok), zmenšenia
infiltrácie vôd do aluviálnych náplav, zredukovania sprievodnej vegetácie a zníženia pestrosti fauny a
flóry.
-

B.m.2

PÔDA

Z h adiska fyzikálnej degradácie (erózia) patrí pôda v katastri mesta medzi pôdy silno ohrozované
a to hlavne vodnou eróziou. Územie patrí po pôdnoekologickej podoblasti pohoria a vrchoviny
flyšového pásma.
Pedologické pomery, ako výsledok innosti pôdotvorných faktorov a klimatických podmienok, sú
na záujmovom území reprezentované nasledujúcimi pôdnymi typmi: hnedozem, luvizem, litozem,
kambizem, randzina, pararendzina, pseudoglej.
PD Brezová pod Bradlom hospodári na erózne ohrozenej pôde, z oho na 229 ha je vybudované
odvodnenie. Závlahy vybudované nie sú. Zna né množstvo po nohospodársky využívanej pôdy v
dolinách bolo v minulosti podmá ané, a z tohto dôvodu boli vykonané rozsiahle meliora né práce.
Uvedené meliorácie už nesp ajú svoju funkciu z dôvodu ich poškodenia a nedostato nej údržby a
v prípade využívania tejto po nohospodárskej pôdy v budúcnosti bude potrebné vykona komplexnú
údržbu meliora ných sietí.
Nevhodne zvolená štruktúra krajiny - prevaha ve koblokovej ornej pôdy a odstránenie prirodzených
ochranných prvkov v krajine - zaprí i uje nadmernú intenzitu vodnej a veternej erózie, stratu
produktivity po nohospodárskej pôdy v rozsiahlych oblastiach, v niektorých prípadoch aj
nebezpe enstvo aktivácie svahových procesov (Myjavská pahorkatina).
Pod a kategorizácie bonitových pôdno-ekologických jednotiek je stanovená kategorizácia
potenciálnej vodnej erodovate nosti. V katastri sa pôdy nachádzajú aj v kategórii 14 - pôdy slabo a
stredne erodovate né, kategórii 15 - pôdy silno erodovate né a v kategórii 16 - pôdy ve mi silno
erodovate né.
V kapitole B.k.223 sú uvedené konkrétne pôdoochranné návrhy a opatrenia.
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B.m.3

LESY

Malé Karpaty predstavujú horský poloostrov vybiehajúci do nížin. Abiotické faktory a historický
spôsob lesného hospodárstva dali vznik vysokokmenným lesom prevažne z prirodzeného zmladenia.
Na úpätiach Malých Karpát sú zachované dúbravy (30 % zastúpenie), na južných svahoch lesostepi s
dubom plstnatým a skalné stepi s xerotermnými prvkami. Prevládajú bu iny (50 % zastúpenie), vo
vyšších, hrebe ových polohách i su ové lesy s javorom horským a jase om štíhlym. Z ihli natých
drevín bola pôvodná jed a, ktorá je však na ústupe, prípadne miestami borovica lesná ako relikt,
introdukovanými boli smrek a borovica ierna - táto hlavne na ažko zalesnite né lokality vápencov a
dolomitov v okolí Brezovej.
Na Myjavskej pahorkatine sú dubovo-hrabové lesy karpatské. Po celom území sú ostrov eky
dubovo-cerových lesov, dubových xerotermofilných a bukových lesov.
Lesne pozemky sú aj sú as ou chránených území (hlavne v južnej asti katastra). Uplat ovaním
a rešpektovaním príslušných zákonov, vyhlášok týkajúcich sa stup a ochrany a lesného zákona je
zabezpe ená aj starostlivos o dôležitú zložku životného prostredia akou sú lesy.

B.m.4

OVZDUŠIE, HLUK

Predmetné územie je charakteristické intenzívnym vzdušným prúdením.
Zdroje zne istenia ovzdušia sú prírodného a antropogénneho pôvodu. Odhaduje sa, že 90%
všetkých zne is ujúcich látok v ovzduší pochádza z prírodných zdrojov (erózia pôd a hornín, prírodné
požiare, biologické procesy ...) a antropogénne zdroje prispievajú 10% (priemysel, energetika,
doprava,). V riešenom území výrazne narastá podiel cestnej dopravy na zne is ovaní ovzdušia
a zvýšení hladiny hluku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhláškou . 410/2012 ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizuje stacionárne zdroje zne is ovania ovzdušia na:
ve ké zdroje zne is ovania ovzdušia,
stredné zdroje zne is ovania ovzdušia
malé zdroje zne is ovania ovzdušia
Príloha .1 k uvedenej vyhláške uvádza kategorizáciu stacionárnych zdrojov a pod a prahovej
kapacity emisných látok ich delí na:
1 - ve ký zdroj
2 - stredný zdroj
V okrese Myjava sa nachádzajú nasledovné ve ké zdroje zne istenia ovzdušia:
• HDO SK s.r.o. Bratislava – 2.9.1 Galvanické pokovovanie, prevádzka Myjava
• PFS a.s. Brezová pod Bradlo – 6.3.1 Lakov a Delta Tone
• SVAMAN s.r.o. Myjava – 6.13.1 Bitúnok
V katastri mesta sa nachádza ve ký zdroj zne istenia ovzdušia PFS a.s. Brezová pod Bradlo –
6.3.1 Lakov a Delta Tone. Táto prevádzka je situovaná v priemyselnom parku Dav ové, ktorý je
vzdialeny od jestvujúceho i navrhovaného obytného územia a opatrený ochrannou a izola nou
zele ou.
Predmetný územný plán v záväzných regulatívoch pre výrobné územia uvádza, že nie je možné
etablova v týchto funk ných plochách podniky kategórie 1 - 4. V kategórii 5 a 6 sa uvažuje s možnými
strednými zdrojmi zne istenia ako sú: 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 b) c), 6.3 – 6.23 a malými zdrojmi zne istenia
v areále Dav ové, ktorý je vzdialeny od jestvujúceho i navrhovaného obytného územia a opatrený
ochrannou a izola nou zele ou.
Nové objekty pre rozvoj po nohospodárskej výroby budú lokalizované v jestvujúcom areále (v ÚPN
M navrhovanom na rozširenie) v Žriedlovej Doline. Ochranné pásmo v Žriedlovej Doline bolo
v predošlom platnom ÚPN SÚ stanovené na 100m. Preto i koncentrácia chovu musí zodpoveda
podmienkam tohto ochranného pásma.
Z dôvodu zintenzívnenia cestnej dopravy sa zvýšila aj hladina hluku a vibrácii, ktorých negatívne
ú inky je potrebné eliminova až do zrealizovania obchvatu mesta cestou II/499 v návrhovom období
a cesty II/501 vo výh ade, výsadbou líniovej izola nej zelene popri sú asnej trase týchto ciest. Pre
obchvat cesty II/499 bola v rámci „Dopravno – urbanistickej štúdie obchvatu Brezová pod Bradlom“
vypracovaná hluková štúdia, na základe ktorej je nutné i ztohto dôvodu budova obchvat cesty II/499
a výh adovo i cesty II/501. Vybudovaním obchvatu cestou II/499 výrazne klesne hluková zá až
v meste. Na obchvate cesty II/499 je potrebné vybudova protihlukovú clonu v km ( 1,07- 1,307) d žky
237m a výšky 2,5m pre RD v pri ahlých lokalitách.
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V existujúcich a novonavrhovaných výrobných areáloch, hlavne v jestvujúcich areáloch výrobných
služieb a nezávadnej výroby v kontakte s obytnou zónou, je potrebné realizova ú innú trojvrstvovú
ochrannú a izola nú zele .
Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v §27 hovorí o ochrane zdravia pred hlukom. V zmysle tohto predpisu je potrebné
zabezpe i , aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekro il prípustné
hodnoty a aby bola zabezpe ená ochrana vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho
prostredia pri sú asnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.
Najvyššie prípustné hodnoty ur ujúcej veli iny hluku - ekvivalentnej hladiny LAeq,p vo vonkajších
priestoroch sú ur ené v závislosti od kategórie územia a zdroja hluku pre denný a no ný as.
Pre posudzovanú oblas kontaktných obytných území s výrobnými prevádzkami sú tieto hodnoty
ur ené takto:
• vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, rekrea né územie:
de LAeq,p = 45 dB
ve er
LAeq,p = 45 dB
noc
LAeq,p = 40 dB
• vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, rekrea né zariadenia v okolí dia nic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou, železni ných dráh a letísk, mestské centrá:
de
LAeq,p = 50 dB
ve er
LAeq,p = 50 dB
noc
LAeq,p = 45 dB
Na základe spracovaných štúdíí, ktoré posudzovali rozvojové územia s možným ohrozením ich
budúcich obyvate ov hlukom a imisiami:
• „Imisno-prenosové posúdenie vplyvu chovu HD v PD Brezová pod Bradlom na navrhované
lokality N1B a N2BV pre ú ely rozhodovania RÚVZ Tren ín“ spracované v septembri 2014
- Výsledky imisno-prenosového posúdenia ukázali, že príspevky hodnotenej
zne is ujúcej látky – amoniaku od prevádzok chovu HD v areáli PD Brezová pod
Bradlom v oblasti lokalít N1B a N2BV, ktoré sú v územnom pláne mesta Brezová pod
Bradlom navrhované na bývanie, neprekro ia limitnú hodnotu uverejnenú vo
Vestníku MŽP SR pre ochranu zdravia udí a prahovú hodnotu ob ažovania
zápachom.
•
„Akustická štúdia k návrhu strategického dokumentu „Územný plán mesta Brezová pod
Bradlom“ spracovaná v septembri 2014
- Lokalita N1B: riešené územie nie je ovplyv ované dopravným hlukom zo štátnych
komunikácií. Hluk z dopravy je tu maskovaný hlukom pozadia (zvuky z prírody a
bežná innos obyvate stva). Prípustné hodnoty hluku z dopravy nie sú prekro ené
pre žiadny referen ný interval de , ve er a noc. Prevádzkové stacionárne a mobilné
zdroje hluku v areáli susediaceho PD nespôsobujú prekro enie dennej prípustnej
hodnoty hluku v tejto lokalite. Izofona prípustnej hodnoty 50 dB nepresahuje hranicu
areálu PD. Vo ve ernej a no nej dobe je areál PD mimo prevádzky.
- Lokalita N2BV: východná as lokality je ovplyv ovaná dopravným hlukom
doliehajúcim od cesty II/449. V limitovanej vzdialenosti stavebnej iary obytných
objektov od cesty II/449 resp. od cesty III/499048 nie sú prekro ené prípustné
hodnoty hluku pre žiadny referen ný interval de , ve er a noc. Lokalita nie je
ovplyv ovaná hlukom z prevádzky PD.
možno konštatova , že žiadne rozvojové územia nie sú navrhované na územiach, na ktorých by mohlo
dôjs k ohrozenia zdravia obyvate ov mesta a jeho okolitých obcí.

B.m.5

ODPADY

Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Tren ín, zverejnil údaje o množstvách
komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 2011 v jednotlivých okresoch Tren ianskeho kraja.,
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najmenej komunálneho odpadu vzniklo v okrese Myjava, ktorý sa na celkovom množstve podie al len
4%. V prepo te na jedného obyvate a ide o 284 kg odpadu, pri om slovenský priemer je 327 kg.

Mesto Brezová pod Bradlom sa v oblasti odpadového hospodárstva riadi Programom odpadového
hospodárstva (POH) do r. 2015, ktorý bol vypracovaný pod a § 6 zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR . 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Záväzná as POH mesta Brezová pod Bradlom je vypracovaná v súlade so záväznou as ou
odpadového hospodárstva Tren ianskeho kraja, ktoré je strategickým dokumentom odpadového
hospodárstva Tren ianskeho kraja na obdobie rokov 2014 až 2015.
Výber komodít pre záväznú as Programu odpadového hospodárstva mesta Brezová pod
Bradlom do roku 2015 zoh ad uje požiadavky sú asnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve
a požiadavky smerníc EÚ pre odpadové hospodárstvo.
Skladba komodít je nasledovná :
• opotrebované batérie a akumulátory,
• odpadové oleje,
• opotrebované pneumatiky,
• odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
• elektronický šrot,
• odpady z plastov (polyetyléntereftalátu, polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu, polyvinylchloridu),
• odpady zo žiariviek,
• odpady z papiera,
• odpady zo skla,
• staré vozidlá,
• biologicky rozložite né komunálne odpady,
• drobný stavebný odpad,
• zmesový komunálny odpad,
• šatstvo
V meste je zavedený triedený zber papiera, skla, plastov, kovov, šatstva, elektroodpadu,
pneumatík, batérií a akumulátorov v súlade s § 39 ods. 16 zákona . 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Organizácia separovaného zberu KO je riešená: zber v KBV kontajnermi a zber v IBV vrecovým
systémom. Pre tento ú el je zriadený v objekte Technických služieb Brezová pod Bradlom i zberný
dvor. Mesto spolupracuje so zberovými spolo nos ami, ktoré zabezpe ujú odvoz, zhodnocovanie
alebo zneškod ovanie vytriedeného odpadu.
Biologicky rozložite ný komunálny odpad z verejnej zelene mesto do asne skládkuje na vlastnom
pozemku. Obyvatelia mesta kompostujú biologicky rozložite ný komunálny odpad vo vlastných
zariadeniach na kompostovanie Predmetný územný plán rieši skládku bioodpadu vrátane
kompostárne v lokalite Kršia ky.
Mesto Brezová pod Bradlom využíva pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom nasledovné skládky odpadov:
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Skládka Valkech jarek je uzatvorená a neprevádzkuje sa. V sú asnosti sa realizuje uzatváranie a
rekultivácia skládky na základe vydaného stavebného povolenia Mestom Brezová pod Bradlom,
stavebným úradom a súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky pod a § 7 ods. 1 písm. k) zákona
. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vydaného Obvodným úradom životného
prostredia Nové Mesto nad Váhom . j. OÚZP/2009/01861-4,R zo d a 6. 8. 2009, pri om sa využíva
inertný materiál - stavebný odpad a drobný stavebný odpad ako vyrovnávajúca vrstva na zaplnenie
kazety skládky.
Predpokladaná skladba a množstvo odpadov pre rok 2014 je nasledovné:
Kód odpadu
Názov odpadu
Kategória odpadu
Spolu (t)
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200101
200102
200139
150104
200123
200135
200136
160103
130205
200301
170904
200302
200303
200306
200307

papier a lepenka
sklo
plasty
kovové obaly
elektro
elektro
elektro
pneumatiky
oleje
KO
DSO
odpad z trhovísk
odpad zo zelene
odpad z istenia kanálov
objemný odpad

O
O
O
O
N
N
N
O
N
O
O
O
O
O
O

103
65
26,5
9,5
6,5
6
2
11,5
1
940
1580
0,3
29
5,5
9,5

Mesto Brezová pod Bradlom bude musie uzatvori skládku TKO Pod Bradlom z dôvodu naplnenia
jej kapacity. Po tomto kroku plánuje mesto pristúpi k zberu TKO vlastným vozidlom a odvozu TKO na
skládku zmluvného partnera v okolí. Skládka TKO bude zrekultivovaná, o prispeje i k zlepšeniu
exponovaného poh adu na NKP „Pamätník M.R. Štefánika na Bradle“.
V katastrálnom území je v sú asnosti evidovaná jedna prevádzkovaná skládka, dve skládky s
ukon enou prevádzkou, dve upravené skládky a jedna odvezená ( upravená skládka odpadov).
V katastrálnom území sú evidované nasledovné environmentálne zá aže:
- Názov EZ: MY (001)/ Brezová pod Bradlom - S PHM Slovnaft Názov lokality: S PHM
Slovnaft. Druh innosti: erpacia stanica PHM Registrovaná ako: Sanovaná/rekullivovaná
lokalita
- Názov EZ: MY (002) / Brezová pod Bradlom - po né hnojisko Názov lokality: po né
hnojisko. Druh innosti: hnojisko, Registrovaná ako: Pravdepodobná environmentálna
zá až,
Platný POH stanovuje ciele a opatrenia na minimalizáciu vplyvu odpadov a skládok odpadov na
životné prostredie. Sú to tézy platné i dlhodobo. Z tohto dokumentu ako i z podkladov poskytnutých
kompetentnými inštitúciami pre Územný plan mesta Brezová pod Bradlom vyplynulo nasledovné:
• enviromentálne zá aže pokia neboli sanované a rekultivované sú navrhnuté na likvidovanie,
sanovanie a rekultiváciu (MY002 – po né hnojisko ako do asné PD Brezová v r. 2015 zlikviduje)
• sú navrhnuté kon iace skládky na rekultiváciu v súlade s POH (skládka TKO Pod Bradlom)
• vyzna i nevyužívanú skládku DSO Valkech Jarek ako skládku, kde prebieha uzatváranie (vi
vyššie uvedené)
• navrhnú novú skládku a kompostáre bioodpadu (skládka v lokalite Kršia ky).
Uvedené je predmetným územným plánom riešené.

B.m.6

KANALIZÁCIA, OV

Mesto Brezová pod Bradlom má vybudovanú kanaliza nú sie v centrálnej asti a v mestskej asti
Dolný Štverník. Komunálne odpadové vody sú likvidované v mestskej OV s recipientom Brezovský
potok.
Koncepciu odvádzania a likvidácie splaškových odpadových vôd z plánovaných rozvojových plôch
je riešená v súlade s ust. § 36 ods. 1 zákona . 364/2004 Z.z., t.j. napojením na existujúcu
kanaliza nú sie s následným pre istením v OV (vi kapitolu B.l.3).
Z h adiska odvádzania zrážkových vôd ÚPN M preferuje princíp zadržiavania zrážkových vôd v
riešenom území s maximálnym využitím disponibilnej infiltra nej schopnosti.
Z dokumentácie ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a ZaD .1 a ZaD .2 vyplýva pre katastrálne
územie Mesta Brezová pod Bradlom nasledovná verejnoprospešná stavba:
Verejnoprospešná stavba v oblasti vodného hospodárstva
2. Oblas odvádzania a istenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciach
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15. Aglomerácia Brezová pod Bradlom

B.m.7

FLÓRA

Vo vegetácii Malých Karpát sa uplat ujú prvky karpatské i panónske, prenikli sem i druhy
mediteránneho pôvodu. V dôsledku suchšieho podnebia je v Brezovských kopcoch na vápencovom
podklade množstvo xerotermných druhov a pomerne slabšie zastúpenie dealpínskych a karpatských
druhov. Ved a seba možno nájs teplomilné xerotermné druhy, napríklad jasenec biely (Dictamnus
albus) a druhy subalpínske - pozostatky poslednej adovej doby. Reliktné druhy: poniklec slovenský
(Pulsatilla slavica), marinka farbiarska (Asperila tinctoria), kavy Ivanov (Stipa joanis), kostrava
žliabkovitá (Festuca rupicola).
Do fytogeografického okresu Malé Karpaty je zaradená i Myjavská pahorkatina, ktorá má
vegetáciu podobnú ako Brezovské kopce.
Problematika ochrany tejto zložky životného prostredia je uvedená v kapitole B.k.2.2..

B.m.8

FAUNA

Živo íšne spolo enstvá sú okrem abiotickej zložky prírodného prostredia podmienené v podstatnej
miere rastlinnými spolo enstvami a teda ich kvalitatívnokvantitatívny obraz v záujmovom území
zodpovedá priestorovej distribúcii jednotlivých rastlinných formácií.
Územie bývalého okresu Senica je pod vplyvom zón Karpatika, Panonika a Hercinika.
Zoogeograficky sú Malé Karpaty zaradené do zóny Karpaticum - listnatých lesov a iasto ne aj do
zóny stepného bezlesia eurosibírskej podoblasti, avšak zastúpenie má aj fauna orientálna, európska a
mediteránna.
Karpatikum - Malé Karpaty predstavujú nárazovú zónu pre prienik západoeurópskych druhov
subatlantika. Prvky montánneho stup a Centrálnych Karpát tu našli po miernom otep ovaní v
holocéne vhodný habitat k prežitiu. Hercinikum sa prejavuje doznievaním prvkov subatlantika. Druhy
tejto sústavy sa zachovali najmä v miestach extrémnych klimatických habitatov.
ÚPN M navrhuje opatrenia na ochranu migra nej trasy žiab pri vodnej nádrži Brezová.

B.m.9

SEIZMICITA
o

Kataster mesta Brezová pod Bradlom nachádza v oblasti 7 MSK.

B.m.10

RADÓNOVE RIZIKO

Na základe mapy radónového rizika možno konštatova , že kataster mesta sa nachádza prevažne
v oblasti nízkeho radónového rizika, v južnej asti katastra je územie so stredným radónovým rizikom
a na rozhraní uvedených území sa nachádza malá enkláva s vysokým radónovým rizikom.
Pred výstavbou obytných budov a pobytových miestností je povinnos ou investorov zabezpe i
stanovenie radónového rizika v súlade s § 47 ods.7 zák. . 355/2007 Z.z.

B.n) VYMEDZENIE A VYZNA ENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ. CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom sa nenachádzajú:
- ložiská vyhradených nerastov (nie sú ur ené chránené ložiskové územia ani dobývacie
priestory) ,
- nie je ur ené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
- nemá zaregistrované zosuvy,
- nie sú iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chráni pod a banských predpisov.

B.o) VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Územia potenciálne ohrozené záplavami (záplavová iara) nie sú v sú asnosti pre územie mesta
Brezová pod Bradlom stanovené ani exaktne vymedzené.
Pod a podkladov SVP š.p. Bratislava, je možné povod ové riziko konkretizova nasledovne:
• k vybrežovaniu Brezovského potoka dochádza pri SPH,
• vodný tok Bystrina má v rámci úseku Baraneckej ulice výrazne poddimenzované koryto s
kapacitou 1,0 m3. Pôvodné koryto bolo preložené práve kvôli výstavbe Baraneckej ulice, ím
došlo k zmenšeniu prieto ného profilu a obojstrannému obostavaniu koryta. iasto ná
regulácia prietokov vodného toku Bystrina je zabezpe ovaná manipuláciou vodnej nádrže
Brezová. Celkový prietok Bystriny je ovplyv ovaný Baranským potokom (prítok pod vodnou
nádržou Brezová),

84 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

v miestnej asti Dolný Štverník je na vodnom toku Štverník viacero premostení zasahujúcich
do prieto ného profilu koryta,
• Brezovský potok v rkm 7,5 - 13, Baranský potok v rkm 0,0 - 2,07, vodný tok Bystrina v rkm 0,0
- 1,8 a vodný tok Štverník v rkm 0,0 - 3,1 sú zahrnuté pod a „Predbežného hodnotenia
povod ového rizika v SR" medzi úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným
povod ovým rizikom. V týchto úsekoch sa pod a zákona . 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povod ami § 6 - 8 musí vypracova mapa povod ového ohrozenia, mapa povod ového rizika
a plán manažmentu povod ového rizika.
Z vypracovaných máp povod ového ohrozenia sa následne uskuto ní návrh inunda ného územia.
Všetky objekty, ktoré sa budú nachádza v tomto území si na vlastné náklady budú musie v zmysle §
49 ods. 3 zabezpe i protipovod ovú ochranu. V sú asnosti takýto podkladový materiál ešte nie je
spracovaný.
•
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B.p) VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PO NOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A
LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPO NOHOSPODÁRSKE Ú ELY

Z riešenia územného plánu vyplynuli nároky na záber po nohospodárskej pôdy mimo
i v zastavanom území mesta o celkovej výmere 89,2481ha. Z celkovej výmery 89,2481 h dochádza
k novým záberom o výmere 15,5061 ha. Na zvyšný záber po nohospodárskej pôdy boli udelené
súhlasy k ÚPN SÚ a k Zmenám a doplnkom . 1, 2 a 3 (vrátane záberov pre obchvat cesty II/499)
doteraz platného ÚPN-SÚ. Podrobnejšie vi tabu ku vyhodnotenia záberov po nohospodárskej pôdy
na nepo nohospodárske ú ely.
Súhlas na záber po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodárske ú ely pod a tabu ky
vyhodnotenia záberov po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodárske ú ely bol udelený Okresným
úradom Tren ín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva za dodržania nasledovných
podmienok:
1. Uvedený súhlas neopráv uje žiadate a na zahájenie akejko vek nepo nohospodárskej innosti na
predmetnej lokalite.
2. Z plochy trvalého od atia pôdy vykona skrývku humusového horizontu. H bku skrývky a jej
umiestnenie ur í Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor pod a
vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu po nohospodárskej pôdy.
3. Realizácia predmetnej stavebnej innosti na po nohospodárskej pôde je možná len po trvalom
od atí po nohospodárskej pôdy pod a § 17 ods. 5 zákona, o ktorom rozhodne Okresný úrad v
Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor.
4. Umožni vstup na okolité po nohospodárske pozemky za ú elom ich obhospodarovania a
zabezpe i , aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej
po nohospodárskej pôdy.
5. Zabezpe i prístup po nohospodárskym mechanizmom na pri ahlé po nohospodárske pozemky.
6. Uvedený súhlas je dokladom k za atiu územného konania.

B.p.1 PO NOHOSPODÁRSKA PÔDA
Výmera katastrálneho územie Brezová pod Bradlom je 4112 ha. Hodnotené územie možno
charakterizova ako územie s pestrou mozaikou lesných spolo enstiev a po nohospodársky
využívaných plôch s pomerne s ve kým zastúpením trvalých trávnatých porastov, kopani iarske
osídlenie a sídlo mestského typu.
Katastrálne územie Brezová pod Bradlom bolo zaradené do stanovištnej jednotky HM - 22, ktorá
zahr uje hnedozemné oblasti. Pozemky v po nohospodárskom pôdnom fonde sa pohybujú v 240 470 m n. m., ich reliéf, výmery, a tvary sú rôzne. Expozícia svahov je na všetky svetové strany.
Prevažuje 2. a 3. bonitná trieda, len malá výmera ornej pôdy má 1.bonitnú triedu.
Pôdy patria do výrobného typu zemiakárskeho a repárskeho. Severná as katastra patrí do
výrobného typu zemiakárskeho so subtypmi zemiakársko-ja menným a zemiakársko-ovseným. Južná
as katastra patrí do výrobného typu repárskeho so subtypmi repársko-pšeni ným a repárskoja menným.
PD Brezová pod Bradlom hospodári na 1 160 ha erózne ohrozenej pôdy, na 229 ha je vybudované
odvodnenie. Závlahy vybudované nie sú. Zna né množstvo po nohospodársky využívanej pôdy v
dolinách bolo v minulosti podmá ané, a z tohto dôvodu boli vykonané rozsiahle meliora né práce.
Uvedené meliorácie už nesp ajú svoju funkciu z dôvodu ich poškodenia a nedostato nej údržby a
v prípade využívania tejto po nohospodárskej pôdy v budúcnosti bude potrebné vykona komplexnú
údržbu meliora ných sietí.
V katastri mesta Brezová pod Bradlom sa nachádza 6 záhradkárskych osád s celkovou výmerou
18,5 ha.
V zmysle nariadenia vlády SR .58/2013 Z.z. a prílohy .2 sa v zozname najkvalitnejšej
po nohospodárskej pôdy uvádzajú v katastrálnom území Brezovej pod Bradlom nasledovné PBEJ:
0202002 0202012 0206002 0211002 0211032 0226002 0263232 0263242 0263432
0263442 0265232 0265432 0265433 0271233 0271433 0702002 0702042 0707013
0711002 0763232 0763242 0763432 0764243 0764433 0769232 0771233.
Uvedené chránené PBEJ sú v tabu kách vyhodnotenia záberov po nohospodárskej pôdy
vyzny ené žltým po om.
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B.p.1.1.1 Nitrátová direktíva
Mesto Brezová pod Bradlom nie je zaradené medzi obce so zranite ným územím. V katastrálnom
území sa nenachádza žiaden produk ný blok, ktorý by bol v tejto oblasti zaradený do zranite nej
oblasti.
B.p.1.1.2 Charakteristika pôdy
Charakteristika pôdy je podrobnejšie spracovaná z h adiska ochrany prírody v kapitole B.k.2
i s návrhom na ekostabiliza né opatrenia v podkapitole B.k.2.2.3 a z h adiska starostlivosti o životné
prostredie v kapitole B.m.2.

B.p.1.2

BPEJ V RIEŠENOM ÚZEMÍ A V JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH LOKALITÁCH

V riešenom území sa vyskytujú bonitované pôdnoekologické jednotky uvedené v tabu kách
vyhodnotenia záberov po nohospodárskej pôdy (v koncepte riešenia vo dvoch variantoch) v závere
kapitoly B.p..
Vysvetlivky k tabu e vyhodnotenia záberov po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodárske ú ely:
A - Územný plán sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Brezová pod Bradlom, schválený d a 29.04.1998,
uznesením MsZ . 6/1998
B - Územný plán sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Brezová pod Bradlom, Doplnok .1 schválený d a
27.11.2002, uznesením MsZ . 105/2002
C - Územný plán sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Brezová pod Bradlom, Zmeny a doplnky .2
schválené d a 25.10.2006, uznesením MsZ . 21/2006
D - Územný plán sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Brezová pod Bradlom, Zmeny a doplnky .3
schválené d a 13.12.2007, uznesením MsZ . 176/2007 (predbežný súhlas udelil KPÚ Tren ín listom
H/200700287-002 zo d a 26.11.2007)
E – as územia tvorí zastavané územie a nepo nohospodárska pôda
F – Nepo nohospodárska pôda
KZ - Koeficient zastavanosti - pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou predmetného
územia (predmetného bloku vrátane plochy zastavanej jestvujúcimi stavbami). Vi intenzity využitia
plôch v tabu kovej asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“.
PBEJ chránené sú v tabu kách vyhodnotenia záberov po nohospodárskej pôdy vyzny ené žltým
po om.

B.p.1.3

ZHODNOTENIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA POD A JEDNOTLIVÝCH BLOKOV

Poznámka: Urbanistické bloky, na ktoré ešte neboli spracované podrobnejšie štúdie sú zhodnotené
na úrovni podrobnosti vyplývajúcej z územnoplánovacej dokumentácie (napr. proporcie zastavanosti).
Z h adiska vyhodnotenia perspektívneho použitia po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodárske
ú ely predložené riešenie zoh ad uje komplexne najvhodnejšie zatriedenie predmetných lokalít medzi
navrhované a výh adové z h adiska požiadaviek na ochranu po nohospodárskeho pôdneho fondu,
z h adiska požiadaviek obstarávate a, ich pripravenosti a dopravnej prístupnosti.
Rozvojové lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru,
teda nebude narušená ucelenos honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii po nohospodárskej
pôdy.
Požiadavka ochrany po nohospodárskej pôdy vyplývajúca z § 12 zákona . 220/2004 Z. z. o
ochrane po nohospodárskej pôdy ustanovuje, že po nohospodársku pôdu možno využi na
nepo nohospodárske ú ely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Navrhované
lokality sa nachádzajú aj na pôde nachádzajúcej sa v zozname najkvalitnejšej po nohospodárskej
pôdy v zmysle nariadenia vlády SR .58/2013 Z.z. a prílohy .2. Ide však o plochy, kde už bol udelený
súhlas (ÚPN SÚ, Zmeny a doplnky . 1, 2 a 3 (vrátane záberov pre obchvat cesty II/499) doteraz
platného ÚPN-SÚ).

B.p.2 LESNÝ PÔDNY FOND
Z výmery katastra 4 112 ha je výmera lesa 2 432 ha, o je 59,1 %-ná lesnatos územia. V asti
katastra na Myjavskej pahorkatine sú lesy v priamom styku so zónou agrokultúr – lúky, pasienka a
orná pôda. Ide o mozaikovú štruktúru lesa charakteristickú pre kopanice.
K záberu lesných pozemkov z titulu územného plánu mesta Brezová pod Bradlom nedochádza.
Pod a § 10 z. .326/2005 Z.z. o lesoch ochranné pásmo lesov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od
hranice lesného pozemku a na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v
ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva.
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V roku 2006 bola spracovaná štúdia: „Krajinno-architektonické doriešenie areálu NKP – Mohyly
gen. M.R.Štefánika na Bradle“, ktorá doporu uje osobitný režim hospodárenia v produk ných lesoch
v rámci riešeného územia (blok N3R), tak aby sa sú asná panoráma nezmenila pri rúbaní lesa
holorubným spôsobom.
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B.q) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H ADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Navrhované riešenie územného plánu mesta vytvára kapacity pre jeho rozvoj, najmä v náraste
predpokladaného po tu obyvate ov a z toho vyplývajúcich nárokov na vybavenos územia. Vzh adom
k tomu, ako aj vzh adom k výraznému prírodnému rámcu mesta bude nutné preriešova jednotlivé
územia alej podrobnejšou dokumentáciou, ktorá bude prerokovávaná a verejne diskutovaná. Tak by
sa mala zabezpe i objektivizácia konkretizácie zámerov územného plánu a odstránenie prípadných
kolízií so záujmami ochrany prírody, ochrany kultúrnych hodnôt územia, krajinného rámca a jeho
dominánt, zelene, vôd a alších prvkov tvoriacich hodnoty tejto jedine nej lokality. Navrhovaný
územný plán mesta rámcuje jeho rozvojové limity a definuje pre ne príslušné vybavenie tak, aby
mohol vznika vyvážený stabilný organizmus s predpokladmi trvalo udržate ného rozvoja.
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C. DOPL

UJÚCE ÚDAJE

Prevažná vä šina íselných údajov, tabu ky, preh ady, podklady a ich zdroj, sú ú elne uvádzané v texte.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky sú zhrnuté v následnej tabu kovej
asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy ÚPN M sú aj sú as ou „Záväznej
asti ÚPN M Brezová pod Bradlom“ tiež v tabu kovej forme.

C.a) SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÝCH BLOKOV
Územie mesta je lenené pod a charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované spolo nými
charakteristickými znakmi a s oh adom na asový vývoj sa dajú deli na jestvujúce S (stav), navrhované N
(návrh) a výh adové V (výh ad –nie je sú as ou záväzných astí, záväzne v nich platí kategória stav) – vi
schéma urbanistických blokov na konci asti C. Dopl ujúce údaje.

C.a.1 OBYTNÉ ÚZEMIA
C.a.1.1.1 Štruktúra obytných území
V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom sú obytné územia v tejto podrobnejšej funk nej štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná výroba)
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenos )
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
ZU – územie zvláštnych ú elov (územie Ministerstva vnútra)
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov obytného územia, tvoriace stabilizované územie:
- bloky viacpodlažnej hromadnej bytovej zástavby: S1BH - S5BH
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: S1B – S4B, S5B, S6B – S10B
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a rekreácie (prevažne vo forme chalupárstva):
S1BR, S2BR
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a ob ianskej vybavenosti: S1BV, S2BV
- bloky ob ianskej vybavenosti: S1VO – S5VO, S1C, S2C
- bloky zmiešaného územia (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie majite ov
prevádzok a služobné byty), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: S1VSP, S2VSP
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov obytného územia:
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: N1B, N3B, N4B, N5B, N9B
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a rekreácie (prevažne vo forme chalupárstva):
N1BR – N14BR
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a ob ianskej vybavenosti: N1BV – N3BV
- bloky ob ianskej vybavenosti: N1C.
- bloky zmiešaného územia (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie majite ov
prevádzok a služobné byty), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: N1VSP
Zoznam výh adových blokov obytného územia:
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: V6B – V8B, V10B
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BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná zástavba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade viacpodlažná
hromadná zástavba) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby
ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a detské ihriská. Územné a
kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania, dochádzkových vzdialeností a
prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov a ahkej orientácie; musí zodpoveda
charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a
zabezpe ova zdravé bývanie. Hustota, lenenie a výška stavieb na bývanie musia umož ova
najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na
zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné bloky sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom BH - napr. S1BH
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: širšie centrum mesta
rozloha: 6,2810 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie viacpodlažnou zástavbou bytovými domami a základnou ob ianskou
vybavenos ou
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej ulice, Bukovskej, Husovej, D.Jurkovi a
• zberná B-2 MZ 8/50 – Bukovská ul.
• zberná B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ul.
• obslužné MO 7/40, resp. 6,5/40
• obslužné s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé i krátkodobé státie na vyhradených plochách statickej dopravy
technická vybavenos
• verejný vodovod,
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod, teplovod
• elektrorozvody, káblová televízia, optokábel
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podkrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
výroba s negatívnymi a rušivými
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
•
skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení
nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby
negatívne
ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• pozd ž zberných komunikácii nenavrhova žiadnu novú obytnú zástavbu
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn, teplovod)
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene a pravidelná údržba, rekonštrukcia
technickej vybavenosti
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: širšie centrum mesta
rozloha: 3,8840 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie viacpodlažnou zástavbou bytovými domami
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice Husovej, Horný rad, V Jarku
• obslužné MO 7/40, resp. 6,5/40
• obslužné s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vyhradených plochách statickej dopravy, krátkodobé státie na
vyhradených plochách pozd ž komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod,
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod, teplovod
• elektrorozvody, káblová televízia, optokábel
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
výroba s negatívnymi a rušivými
• detské ihriská a športoviská
zázemím (detské ihriská, športoviská
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
a športové ihriská, rekrea né plochy,
•
skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
parková zele ),
zariadení
nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• obchodno-obslužná vybavenos
•
služby
negatívne
ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zabezpe ujúca denné potreby
bývanie
• administratíva
obyvate ov (maloobchodné
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene,
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: širšie centrum mesta, západne od Brezovského potoka
rozloha: 1,9860 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie viacpodlažnou zástavbou bytovými domami a základnou ob ianskou
vybavenos ou
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bukovskej, Štúrovej a Družstevnej ulice
• zberná B-2 MZ 8/50 – Bukovská ul.
• obslužné MO 7/40, resp. 6,5/40
• obslužné s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vyhradených plochách statickej dopravy, krátkodobé státie na
vyhradených plochách pozd ž komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod,
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod, teplovod
• elektrorozvody, káblová televízia, optokábel
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
výroba s negatívnymi a rušivými
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
• skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn, teplovod)
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene, rekonštrukcia
technickej vybavenosti
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: širšie centrum mesta
rozloha: 1,6810 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie viacpodlažnou zástavbou bytovými domami a základnou ob ianskou
vybavenos ou
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej a Garbiarskej ulice
• zberná B-2 MZ 8/50 – Bukovská ul.
• zberná B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ul.
• obslužné MO 7/40, resp. 6,5/40
• obslužné s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vyhradených plochách statickej dopravy, krátkodobé státie na
vyhradených plochách pozd ž komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod,
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod, teplovod
• elektrorozvody, káblová televízia, optokábel
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
výroba s negatívnymi a rušivými
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
• skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• pozd ž zberných komunikácii nenavrhova žiadnu novú obytnú zástavbu
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: južne od centra mesta, vymdzený ulicami Budovate ská,
rozloha: 2,7620 ha
Vajanského, Hurbanova
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie viacpodlažnou zástavbou bytovými domami a základnou ob ianskou
vybavenos ou
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej, Vajanského a Hurbanovej ulice
• zberná B-2 MZ 8/50 – Bukovská ul.
• zberná B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ul.
• obslužné MO 7/40, resp. 6,5/40
• obslužné s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vyhradených plochách statickej dopravy, krátkodobé státie na
vyhradených plochách pozd ž komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod,
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod, teplovod
• elektrorozvody, káblová televízia, optokábel
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
výroba s negatívnymi a rušivými
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
•
skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení
nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby
negatívne
ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• pozd ž zberných komunikácii nenavrhova žiadnu novú obytnú zástavbu
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby ob ianskeho vybavenia, verejné
dopravné a technické vybavenie, zele a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie
a z ich výškového usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie tichých priestorov a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé bývanie.
Hustota, lenenie a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie odstupov a
vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné bloky sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom N
(návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B,
• výh adové rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom V
(výh ad), íslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. V1B.
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severná as zastavaného územia mesta, vymedzený ulicou
rozloha: 2,521 ha
Myjavskou a Brezovským potokom
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Myjavskej ulice
• zberná B-2 MZ 14/60 – Myjavská ulica
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody, káblová televízia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severná as zastavaného územia mesta, vymedzený ulicou
rozloha: 3,412 ha
Myjavskou, Bradlianskou a Bukovskou
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy zbernej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej, Bukovskej a Myjavskej ulice
• zberná B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ulica
• zberná B-2 MZ 8/50 – Bukovská ulica
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• upokojená komunikácia MU 6,5/20 resp. 6,0/20
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice cintorína

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
D. Zastávky hromadnej dopravy
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severná as zastavaného územia mesta, vymedzený ulicou
rozloha: 3,412 ha
Štúrovou a Bukovskou
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy zbernej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Štúrovej a Bukovskej ulice
• zberná B-2 MZ 8/50 – Bukovská ulica
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod,
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod, teplovod
• elektrorozvody, káblová televízia, optokábel
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

100 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: zástavba západne od Budovate skej ulice
rozloha: 8,277 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie novou nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej ulice (pravobrežná komunikácia)
• jestvujúca obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• navrhovaná cyklotrasa pozd ž Brezovského potoka
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody, káblová televízia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: zástavba pozd ž Hurbanovej ulice
rozloha: 5,991 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD s typickou štruktúrou zástavby
remeselníckymi domami
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území na základe spracovanej štúdie obnovy územia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Hurbanovej ulice a z Ulice Š. Reptu
• zberná komunikácia B-3 MZ 8,0/50 – Š. Reptu
• obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• dlhodobé na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácie
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácia príjazdová
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
remeselnícka zástavba

technická infraštruktúra
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií v súlade so
spracovanou štúdiou
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
spracovaná štúdia
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stav

Funk né využitie:

S6B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: zástavba pozd ž Stani nej ulice
rozloha: 1,756 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy zbernej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Stani ná ulica
• obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
• autobusová zastávka
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácia príjazdová
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), vodojem
10 m od brehovej iary

interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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stav

Funk né využitie:

S7B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: zástavba pozd ž ulíc Stani nej, Partizánskej, Dolina a Pod
rozloha: 10,490 ha
V škami
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy zbernej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Stani ná ulica
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácia príjazdová
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• SKUEV Brezovské Karpaty

interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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stav

Funk né využitie:

S8B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: zástavba pozd ž Budovate skej ulice susediaca s areálom školy
rozloha: 0,722 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy zbernej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej ulice
• zberná B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ulica
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
D. Zastávky hromadnej dopravy
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S9B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severná as zastavaného územia mesta
rozloha: 1,95 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy ú elovej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bradlianskej ulice
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• ú elová komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), ), VN 10m od krajného vodi a,

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S10B

návrh

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: južná as zastavaného územia mesta
rozloha: 2,708 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie nízkopodlažnou zástavbou RD a sadmi a záhradmi
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia
ochrannou a izola nou zele ou zníži prípadné negatívne vplyvy zbernej komunikácie
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bradlianskej ulice
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• ú elová komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

• železnice 60m od osi krajnej ko aje
stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo II. stup a

technická infraštruktúra
vodné zdroje
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie, nerealizova novú
výstavbu RD pozd ž cesty II/501
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

107 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

N1B

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: západne od jestvujúceho zastavaného územia v kontakte
rozloha: 24,3485
s jestvujúcou zástavbou
charakteristika územia: prevažne orná pôda v svažitom teréne – východný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba izolovanými rodinnými domami s nevyhnutnou ob ianskou vybavenos ou,
dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• návrh:234 RD, 678 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
11,8945 ha, 6,8,9 skupiny BPEJ (1,926ha chránenej pôdy ) z toho:
• v zastavanom území 1,9914 ha
• mimo zastavané územie 21,1831 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Štúrovej, Družstevnej, Budovate skej ulice a Pod Ostriežom
• obslužné MO 7/40, resp. 6,5/40
• obslužné s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné / bezpe nostné pásmo VT plynovodu – 8/20m , uloženie vedenia VN do
zeme v severnej asti lokality

chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
zachovanie hodnotných enkláv nelesnej krovinnej vegetácie a jestvujúcej verejnej zelene v rámci lokality
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
zastavovacia štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

N3B

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: východná as zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 7,0610 ha
zástavbou a Husovou ulicou
charakteristika územia: prevažne orná pôda v mierne svažitom teréne – západný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba izolovanými a radovými rodinnými domami mestského charakteru s možnou
ob ianskou vybavenos ou, dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• návrh: 52 RD, 151 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
7,0610 ha, 6 skupiny BPEJ z toho:
• v zastavanom území 0,85 ha,
• mimo zastavané územie 6,211 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice Horný rad a V Jarku
• jestvujúca obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40 (Horný rad) v kontakte
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)

chránené územia
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
zastavovacia štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

N4B

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: východne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 3,327 ha
zástavbou a Bradlianskou ulicou
charakteristika územia: prevažne orná pôda v mierne svažitom teréne – západný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:

• zástavba izolovanými rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou
• jestvujúce: 1RD, 3 obyvatelia
• návrh: 24 RD, 70 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
3,327 ha, 7 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 3,327 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bradlianskej ulice
• navrhované obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), ), VN 10m od krajného vodi a,
prekládka VN vedenia (podla štúdie)

chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
spracovaná zastavovacia štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

N5B

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 1,073 ha
zástavbou a jestvujúcou komunikáciou
charakteristika územia: prevažne orná pôda v mierne svažitom teréne – juhozápadný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:

• zástavba izolovanými rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou
• návrh:10 RD, 29 obyvate ov
1,073 ha, 3,7 skupiny BPEJ z toho:
• v zastavanom území 0,263 ha
• mimo zastavané územie 0,81 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bradlianskej ulice
• jestvujúca obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)

chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

výh ad

V6B

Charakteristika sú asného stavu
poloha: východne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 5,865ha
zástavbou, pozd ž Pieš anskej ulice z južnej strany
charakteristika územia: prevažne lúky, mierne svažitý terén – juhozápadný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba izolovanými a radovými rodinnými domami mestského charakteru s možnou
ob ianskou vybavenos ou, dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• návrh: 46 RD, 133 obyvate ov / výh ad návrh: 46 RD, 133 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
5,865 ha, 3,7 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 5,865 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Pieš anskej ulice
• jestvujúca zberná komunikácia MZ 8/50
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

výh ad

V7B

Charakteristika sú asného stavu
poloha: východne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 7,196 ha
zástavbou
charakteristika územia: : prevažne lúky, mierne svažitý terén – juhozápadný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
zástavba izolovanými rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• výh ad: 46 RD, 133 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
7,196, 9 skupiny BPEJ
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Pieš anskej ulice cez lokalitu N6B, (prepojenie na Baraneckú
ulicu si vyžaduje asanáciu)
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

výh ad

V8B

Charakteristika sú asného stavu
poloha: východne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 2,225ha
zástavbou, pozd ž Pieš anskej ulice z južnej strany
charakteristika územia: prevažne lúky, mierne svažitý terén – juhozápadný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba izolovanými a radovými rodinnými domami mestského charakteru s možnou
ob ianskou vybavenos ou, dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• návrh: 17 RD, 49 obyvate ov/ výh ad návrh: 17 RD, 49 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
2,225 ha, 3,7 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 2,225 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Pieš anskej ulice
• jestvujúca zberná komunikácia MZ 8/50
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

N9B

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: ulica Dolný Štverník severne od priemyselného areálu Dau ové
rozloha: 5,77 ha
charakteristika územia: prevažne orná pôda v mierne svažitom teréne – juhozápadný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

• vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami s možnou ob ianskou vybavenos ou,
dopravnou a technickou infraštruktúrou a hospodárskou innos ou bez negatívneho vplyvu
na životné prostredie
kapacita:
42 RD, 136 obyvate ov z toho :
• stav: 27 RD, 92 obyvate ov
• návrh: 15 RD, 27 obyvate ov
záber pôdneho fondu:
0,87 ha, 7 skupiny BPEJ
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/
• jestvujúca zberná komunikácia MZ 7/40
• jestvujúce upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s drobnou hospodárskou innos ou
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie
• hospodárska innos v malom
rozsahu bez negatívneho vplyvu na
životné prostredie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

25m od osi koridoru výh adovej cesty II/501,
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro), ), VN 10m od krajného vodi a,
50 m od hranice lesného pozemku

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej obytnej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami

výh ad

V10B

Charakteristika sú asného stavu
poloha: východne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcou
rozloha: 1,095 ha
zástavbou a jestvujúcou komunikáciou
charakteristika územia: orná pôda a sady a záhrady v svažitom teréne – juhozápadný svah
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:

zástavba izolovanými rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou
výh ad: 22 RD, 64 obyvate ov
1,095 ha , 6 skupiny BPEJ z toho:
• v zastavanom území xha,
• mimo zastavané územie xx ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice V Jarku
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií.
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
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BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k nim
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, hospodárske budovy . Slúžia prevažne pre
bývanie v rodinných domoch s vo nou štruktúrou zástavby – osídlenie formované do usadlostí s
hospodárskou innos ou, doplnené nevyhnutnou dopravnou a technickou vybavenos ou, slúžiace
aj pre ú ely agroturistiky
- Rekrea né územia obsahujú asti územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej
rekreácie bývajúceho obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných zón musí tvori zele ,
najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady , trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné
plochy a zariadenia so špecifickou funkciou (chalupárstvo, agroturistika)
Obytné bloky zmiešané (bývanie a rekreácia) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešané (bývanie a rekreácia) sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom BR (bývanie a rekreácia) - napr. S1BR
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie a rekreácia) sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BR (bývanie a rekreácia) - napr. N1BR.
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BR

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Baranecká ulica
rozloha12,696 ha
charakteristika územia: stabilizované územie s nízkopodlažnou zástavbou, preluky, verejná zele , vodný tok, lúky
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:

zástavba izolovanými RD s možnos ou poskytovania prechodného ubytovania, prechodné
ubytovanie, chalupárstvo, agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra,
bilan ne sú as jestvujúceho zmiešaného územia s možnos ou zvýšenia kapacity
interven nými zásahmi

záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 6 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
5m od brehovej iary

verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2BR

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Matejkova Dolina
charakteristika územia: stabilizované územie rekreácie a skupinky RD

rozloha: 1,395 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard prostredia
kapacita:
rekrea né zariadenie - 10 zrubových chatiek s príslušenstvom
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie ulice SNP
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N1BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: južne od zastavaného územia v kontakte s jestvujúcim obytným
rozloha: 4,723 ha
a rekrea ným územím, hranicou CHKO Malé Karpaty a SKUEV 0278
Brezovské Karpaty
charakteristika územia: orná pôda, lúky a nepo nohospodárska pôda v mierne svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba izolovanými rodinnými domami a individuálnymi chatami s dopravnou a technickou
infraštruktúrou
kapacita:
návrh:
• 28 RD, 81 obyvate ov
• 14 chát, 35 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
4,723 ha, 8 skupiny BPEJ z toho:
• v zastavanom území : 1,595 ha
• mimo zastavané územie: 3,128 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Partizánskej a SNPj ulice
• obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
SKCHVU014 Malé Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N2BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severne od vodnej nádrže
rozloha: 4,723 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky a nepo nohospodárska pôda v mierne svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba izolovanými rodinnými domami s doplnkovou funkciou poskytovania prechodného
ubytovania, malý penzión
kapacita:
návrh: 3RD, 9 obyvate ov, 12 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
1,073 ha, 3,7 skupiny BPEJ z toho:
• 1,073 mimo zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Pieš anskej ulice, alt. z Baraneckej ulice
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
poskytujúcich i prechodné ubytovanie
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

vodné zdroje
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

119 / 290

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N3BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severne od zastavaného územia
rozloha: 12,9 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady a nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha
v mierne svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, potrebná ob ianska vybavenos , dopravná a technická infraštruktúra
záber pôdneho fondu:
1,935 ha, 3,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 1,935 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/ 49948 a II/499
• zberné komunikácie MZ 7/40
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi koridoru výh adovej cesty II/501,
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
10 m od brehovej iary
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N4BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Ulica J. Závodného ( bývalá osada J. Závodného)
rozloha: 14,766 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha v mierne
svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, potrebná ob ianska vybavenos , dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 18 RD/ 55 obyvate ov,
• 11 chalúp/ 25 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
2,205 ha, 3,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 2,205 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/ 49948
• zberné komunikácie MZ 7/40
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, elektrorozvody, žumpa, alt. malá OV
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
• služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, elektro), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N5BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Ulica Žriedlova dolina ( bývalá osada Žriedlova dolina)
rozloha: 12,52 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha v mierne
svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, potrebná ob ianska vybavenos , dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 26 RD/ 84 obyvate ov,
• 16 chalúp/ 40 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
1,878 ha, 6,7 skupiny BPEJ z toho mimo zastavané územie 1,878 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/ 49948
• zberné komunikácie MZ 7/40
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, elektrorozvody, žumpa, alt. malá OV
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
• služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N6BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: ne aleko severnej hranice katastra smer Majdlenovci
rozloha: 2,187 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda a zastavaná plocha v mierne svažitom
teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 5 RD/ 16 obyvate ov,
• 2 chalupy/ 5 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
0,33 ha, 9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,33 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, elektrorozvody, žumpa, alt. malá OV
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
• služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N7BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: U Kravárikovcov
rozloha: 2,138 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda a zastavaná plocha v mierne svažitom
teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 3 RD/ 10 obyvate ov,
• 4 chalupy/ 10 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
0,321 ha, 9. skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,321 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/ 49948
• zberné komunikácie MZ 7/40
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody
• žumpy, alt. malá OV
• studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro)
50 m od hranice lesného pozemku

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N8BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Danov vrch, Hurbanova dolina
rozloha: 11,666 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha v mierne
svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 12 RD/ 36 obyvate ov,
• 12 chalupy/ 30 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
1,7555 ha, 9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 1,7555 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody, žumpy, alt. malá OV, studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
• služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
10 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N9BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: U Vaškovcov
rozloha: 6,109 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda a zastavaná plocha v mierne svažitom
teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 5 RD/ 16 obyvate ov,
• 12 chalupy/ 30 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
0,93 ha, 7,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,93 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody
• žumpy, alt. malá OV
• studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro) , VN 10m od krajného vodi a,
50 m od hranice lesného pozemku

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N10BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: U Držkovcov a Dzurákovcov
rozloha: 7,987 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda a zastavaná plocha v mierne svažitom
teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 5 RD/ 27 obyvate ov,
• 8 chalúp/ 20 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
1,2 ha, 5,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 1,2 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody
• žumpy, alt. malá OV
• studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro)
50 m od hranice lesného pozemku

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N11BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severne od ulice Minár iných ulice
rozloha: 2,217 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda a zastavaná plocha v mierne svažitom
teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 3 RD/ 10 obyvate ov,
• 2 chalúp/ 5 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
0,333 ha, 5, skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,333 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody
• žumpy, alt. malá OV
• studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro)
50 m od hranice lesného pozemku

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N12BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Minár iných ulica
rozloha: 14,709 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha v mierne
svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 34 RD/ 107 obyvate ov,
• 12 chalúp/ 30 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
2,2065 ha, 3,5,6,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 2,2065 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro), VN 10m od krajného vodi a,
50 m od hranice lesného pozemku
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
vodný tok
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N13BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Prostredný Štverník
rozloha: 6,28 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha v mierne
svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 20 RD/ 64 obyvate ov,
• 10 chalúp/ 25 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
0,942 ha,, 9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,942 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/50116
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody, verejná kanalizácia splašková, studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
• služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N14BR

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Horný Štverník
rozloha: 11,865 ha
charakteristika územia: orná pôda, lúky, sady a záhrady ,nepo nohospodárska pôda, vodný tok a zastavaná plocha v mierne
svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami vo forme osád s hospodárskou innos ou
bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, prechodné ubytovanie, chalupárstvo,
agroturistika, penzión, dopravná a technická infraštruktúra
kapacita:
• 29 RD/ 94 obyvate ov,
• 12 chalúp/ 30 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
1,78 ha, 2,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie1,78 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/50116 prístupovou obslužnou komunikáciou
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody, verejná kanalizácia splašková, studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
• služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k nim
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, a tiež výrobné priestory s drobnou remeselnou
výrobou a výrobnými službami bez rušivých ú inkov na prioritnú funkciu, ktorou je bývanie ( na
chránené vnútorné i vonkajšie prostredie).
Obytné bloky zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná výroba) sú
zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešaného (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná
remeselná výroba) sú zna ené písmenom S (stav), íslom jestvujúceho bloku a písmenami BS - napr.
S1BS
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BS

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná
remeselná výroba)

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: južná strana Vajanského ulice a za iatok Baraneckej ulice
rozloha: 1,106 ha
charakteristika územia: stabilizované územie s obytnými objektami a objektami slúžiacimi nezávadnej drobnej remeselnej
výrobe a výrobným službám bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a prioritnú fuknkciu územia, ktorou je bývanie
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard obytného prostredia,
ochranná a izola ná zele na vlastnom pozemku prevádzkovate a výrobnej prevádzky
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Vajanského ulice a z Baraneckej ulice
• zberná komunikácia B-3 MZ 8/50 – Vajanského ul.
• obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba, ktorá nesp a podmienky
• objekty s priestormi pre nezávadnú
• ochranná a izola ná zele
prípustnej funkcie
drobnú remeselnú výrobu a výrobné
• zele rodinných domov
služby bez negatívneho vplyvu na
• skladové plochy a plochy technických
• detské ihriská a športoviská
životné prostredie a prioritnú fuknkciu
zariadení nadlokálneho charakteru
• komunikácie príjazdové, prístupové,
územia (pri povo ovaní výrobnej
• služby negatívne ovplyv ujúce
pešie, cyklistické
prevádzky musia majitelia doloži
bývanie a rekreáciu
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
posudok, že ich prevádzka nie je
• verejné technické vybavenie
zdravotným rizikom pre susedné
obytné vnútorné a vonkajšie chránené
územie) , s ochrannou a izola nou
zele ou na vlastnom pozemku
• vybavenos dennej potreby
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
12 m od osi zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od lesného pozemku
chránené územia
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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BV - obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia slúžiace prevažne na umiest ovanie polyfunk ných objektov bývania a ob ianskej
vybavenosti, v blízkosti centra alebo na rozvojových osiach resp. exponovaných uzloch
Obytné bloky zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešaného (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú zna ené písmenom S
(stav), íslom jestvujúceho bloku a písmenom BV (bývanie a ob ianska vybavenos ) - napr. S1BV
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú
zna ené písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BV (bývanie a ob ianska
vybavenos ) - napr. N1BV.
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BV

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )
Charakteristika sú asného stavu
poloha: centrum mesta – jadrové územie

výh ad

rozloha: 4,696 ha

charakteristika územia: stabilizované zmiešané územie slúžiace prevažne pre lokalizáciu komer nej obchodnoobslužno-administratívno-správnej vybavenosti, so sústredenými plochami pre ob iansku vybavenos , budovami
a zariadenia turistického ruchu, cirkevnými zariadeniami, zdravotníckymi zariadeniami, miestami na
zhromaž ovanie a budovami ur enými na bývanie alebo polyfunk nými (bývanie a vybavenos )
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

ponechanie stabilizovanej urbanistickej štruktúry a formou rekonštrukcie, dostavby,
prístavby a nadstavby zvýši funk nos , kvalitu a atraktivitu centra mesta v duchu
zachovania kultúrnohistorickej hodnoty územia

kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Husovej a Pieš anskej ulice
• územie s upraveným režimom dopravy - Námestie M.R.Štefánika
• zberná komunikácia B-2 MZ 8/50 – Pieš anská ulica
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40 - Husova, Horný rad, V Jarku
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na prislúchajúcich plochách parkovísk a v vstavaných podzemných
i nadzemných garážach, krátkodobé státie pozd ž komunikácií (okrem Pieš anskej ulice)
technická vybavenos
• verejný vodovod, kanalizácia splašková a daž ová,plynovod,elektrorozvody, teplovod
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,6

podlažnos : do 5 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,3

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v obytných a polyfunk ných
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
domoch (bývanie a vybavenos )
výroba
• detské ihriská a športoviská
• vybavenos administratívno –správna, • komunikácie príjazdové, prístupové,
• skladové plochy a plochy technických
obchodno-obslužná, základná
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
vybavenos zdravotníctva a sociálnej
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služby negatívne ovplyv ujúce
starostlivosti
bývanie a rekreáciu
vstavané podzemné i nadzemné
• cirkevné zariadenia
garáže
• verejného stravovanie a ubytovanie
• verejné technické vybavenie
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné priestranstvo, park
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie, 11 m od osi obslužnej komunikácie, 8 m od osi
upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochrana kultúrneho dedi stva
• NKP: Kostol sv.Trojice s opevnením, Pamätný dom Hurbanovcov, pomník s bustou J.
M. Hurbana, Dom spolkový,
• pamiatkové objekty: Pamätník dr. Jána Papánka, Pamätná tabu a tvorcom 1.
slovenského filmu Jánošík, Pamätná tabu a oslobodenia mesta a padlých v II. sv.
vojne na budove MsÚ
interven né zásahy:
dobudovanie urbanistickej štruktúry mestského charakteru s verejnými priestormi, zele ou
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2BV

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )
Charakteristika sú asného stavu
poloha: širšie centrum mesta – ulice: Š.Reptu, Odbojárov, Vajanského

výh ad

rozloha: 4,185 ha

charakteristika územia: stabilizované zmiešané územie slúžiace prevažne pre bývanie, doplnené o plochy
ob ianskej vybavenosti
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

ponechanie stabilizovanej urbanistickej štruktúry a formou rekonštrukcie, dostavby,
prístavby a nadstavby zlepši technický stav objektov, interven nými zásahmi zvýši

štandard obytného prostredia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• zberná komunikácia B-3 MZ 8/50 – ulica Š. Reptu, Vajanského ul.
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na prislúchajúcich plochách parkovísk a v vstavaných podzemných
i nadzemných garážach, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,6

podlažnos : do 5 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,3

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v obytných a polyfunk ných
domoch (bývanie a vybavenos )
• vybavenos obchodno-obslužná,
základná vybavenos zdravotníctva a
sociálnej starostlivosti
• verejného stravovanie a ubytovanie
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné priestranstvo, park

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
vstavané podzemné i nadzemné
garáže
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

stavebná iara:
• v prelukách dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
•

technická infraštruktúra
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dobudovanie urbanistickej štruktúry mestského charakteru s verejnými priestormi, zele ou
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

N1BV

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: širšie centrum mesta, severne od reálne zastavaného územia
rozloha: 1,998 ha
medzi ulicami Husovou a Horný rad
charakteristika územia: zmiešané územie s jestvujúcim nákupným strediskom a individuálnymi garážami, živelne
zastavované, tvorené nepo nohospodárskou pôdou, neudržiavané, zarastené náletom vo svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba viacpodlažnými polyfunk nými budovami, budovami na bývanie a budovami
ob ianskej vybavenosti, dopravnou a technickou infraštruktúrou ako sú as širšieho centra
mesta

kapacita:
záber pôdneho fondu:
1,998 ha nepo nohospodárskej pôdy v zastavanom území mesta
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice Horný rad, Husovej a Bukovskej ulice
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40 (Horný rad) v kontakte
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na prislúchajúcich plochách parkovísk a v vstavaných podzemných
i nadzemných garážach, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 5 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie vo viacpodlažných obytných
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
alebo polyfunk ných domoch (bývanie
výroba
• detské ihriská a športoviská
a vybavenos )
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
• cirkevné zariadenia
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
bývanie a rekreáciu
• verejného stravovanie a ubytovanie
vstavané podzemné i nadzemné
garáže
• základná vybavenos zdravotníctva a
sociálnej starostlivosti
• verejné technické vybavenie
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné priestranstvo, park
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
interven né zásahy:
dobudovanie urbanistickej štruktúry mestského charakteru s verejnými priestormi, zele ou, eliminácia estetickej závady
garáží
verejnoprospešné stavby:
A.
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B.
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E.
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F.
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
zastavovacia štúdia

max. index zastavanej plochy: 0,4
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

N2BV

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severne od zastavaného územia mesta v delte sútoku
rozloha: 1,772 ha
Brezovského potoka a Bystriny
charakteristika územia: územie medzi jestvujúcou viacpodlažnou hromadnou zástavbou, nákupným strediskom
a individuálnymi garážami tvorené nepo nohospodárskou pôdou, neudržiavané, zarastené náletom vo svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zástavba viacpodlažnými polyfunk nými budovami, budovami na bývanie a budovami
ob ianskej vybavenosti, dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• 32 b.j./ 93 obyvate ov,
• cca 20 zamestnancov, 150 návštevníkov
záber pôdneho fondu:
1,772 ha, 3 skupiny BPEJ z toho:
mimo zastavané územie1,772 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Myjavskej ulice
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na prislúchajúcich plochách parkovísk a v vstavaných podzemných
i nadzemných garážach, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová (regulované vypúš anie
daž ových vôd zo zastavaných a spevnených vôd), plynovod, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
• bývanie vo viacpodlažných obytných
• verejná zele
alebo polyfunk ných domoch
výroba
• detské ihriská a športoviská
obchodno-obslužná vybavenos
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• cirkevné zariadenia
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
• vybavenos verejného stravovania a
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služby negatívne ovplyv ujúce
ubytovania
bývanie a rekreáciu
vstavané podzemné i nadzemné
• základná vybavenos zdravotníctva a
garáže
sociálnej starostlivosti
• verejné technické vybavenie
• základná vybavenos vzdelávania a
kultúry
• verejné priestranstvo, park
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 20m od osi zbernej komunikácie (pozd ž zbernej komunikácie umiest ova

max. index zastavanej plochy: 0,4

stavby s funkciou ob ianskej vybavenosti, ktoré budú tvori prirodzenú
protihlukovú clonu pre vzdialenejšie obytné objekty)
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
vodný tok
10 m od brehovej iary
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev vrátane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
urbanistická štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

N3BV

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Pieš anská ulica, areál starej školy a pri ahlé územie
rozloha: 0,782 ha
charakteristika územia: prevažne zastavané územie - areál starej školy, lúky a sady a záhrady vo svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

jestvujúce budovy rekonštrukciou, prestavbou a dostavbou potrebného rozsahu
preprofilované na chýbajúcu ob iansku vybavenos (školstvo, sociálne služby, sociálne
bývanie pre starých ob anov...) s dopravnou a technickou infraštruktúrou
kapacita:
• pod a konkrétneho využitia
záber pôdneho fondu:
0,195, 6,9 skupiny BPEJ z toho:
• v zastavanom území 0,195 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Pieš anskej ulice
• zberná komunikácia MZ 8/50,
• dlhodobé státie na prislúchajúcich plochách parkovísk a v vstavaných podzemných
i nadzemných garážach
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• sociálne bývanie, služobné byty
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• základná vybavenos zdravotníctva a
• ihriská a športoviská
•
skladové plochy a plochy technických
sociálnej starostlivosti
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
zariadení nadlokálneho charakteru
• základná vybavenos vzdelávania
vstavané podzemné i nadzemné
a kultúry
garáže
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu
vybavenos verejného stravovania a • verejné technické vybavenie
ubytovania
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20 m od zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
vodný tok
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, dostavba
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
- Obytné územia obsahujú aj plochy na ob ianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a
potrebami obcí a miest môžu umiest ova stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné ú ely, pre
zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie
a služby, do asné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu
bezpe nos ; základné ob ianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpoveda ve kosti a
funkcii obce a niektoré ob ianske vybavenia aj potrebám záujmového územia.
Obytné bloky ob ianskej vybavenosti sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia ob ianskej vybavenosti sú zna ené písmenom S (stav), íslom jestvujúceho
bloku a písmenom VO (ob ianska vybavenos ) - napr. S1VO
• navrhované rozvojové plochy obytného územia ob ianskej vybavenosti sú zna ené písmenom N
(návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom OV (ob ianska vybavenos ) - napr. N1VO.
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
- Plochy na ob ianske vybavenie predstavujúce plochy ur ené pre špecifické zariadenia verejnej
vybavenosti - cintorín s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene.
Bloky ob ianskej vybavenosti – cintorína sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce územia ob ianskej vybavenosti – cintorína sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom C (cintorín) - napr. S1C
• navrhované rozvojové plochy ob ianskej vybavenosti - cintorína sú zna ené písmenom N (návrh),
íslom rozvojového bloku a písmenom C (cintorín) - napr. N1C.
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: centrum mesta – jadrové územie
rozloha: 2,081 ha
charakteristika územia: stabilizované územie so sústredenými plochami pre ob iansku vybavenos , budovami a

zariadenia turistického ruchu, dopravnej vybavenosti (autobusová stanica), zdravotníckymi zariadeniami,
trhoviskom, miestami na zhromaž ovanie, parkom
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

ponechanie stabilizovanej urbanistickej štruktúry a formou rekonštrukcie, dostavby,
prístavby a nadstavby zvýši funk nos , kvalitu a atraktivitu centra mesta, doplni
plochy statickej dopravy (parkoviská s vysokou zele ou)

kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej ulice
• pešie prepojenie s Námestím M. R. Štefánika
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ulica
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40 - Námestie 7.apríla
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na prislúchajúcich plochách parkovísk a v vstavaných podzemných
i nadzemných garážach, krátkodobé státie pozd ž komunikácií (okrem Pieš anskej ulice)
technická vybavenos
• verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• vybavenos administratívno –správna, • verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
obchodno-obslužná, základná
výroba
• detské ihriská a športoviská
vybavenos zdravotníctva a sociálnej
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
starostlivosti
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
• cirkevné zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služby negatívne ovplyv ujúce
• verejného stravovanie a ubytovanie
bývanie .
vstavané podzemné i nadzemné
• vybavenos vzdelávania a kultúry
garáže
• verejné priestranstvo, park
• verejné technické vybavenie
• trhovisko
• bývanie v polyfunk ných objektoch
(ob ianska vybavenos a bývanie)
• dopravná vybavenos
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene, rekonštrukcia
technickej vybavenosti
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: areál základnej školy Dolné Lúky
charakteristika územia: stabilizované územie areálu základnej školy

rozloha: 0,496 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
interven nými zásahmi zvýši kapacitu, funk nos a kvalitu zariadenia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Budovate skej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Budovate ská ulica
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• krátkodobé státie pozd ž komunikácií (okrem Pieš anskej ulice)
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• vybavenos vzdelávania
• školské športoviská a ihriská
• zele , parková úprava

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• detské ihriská a športoviská
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• verejné technické vybavenie
• služobné bývanie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce obytné
územie
• bývanie

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v pri ahlom komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: areál erpacej stanice PHM
charakteristika územia: územie areálu s moznos ou rozšírenia

rozloha: 0,23 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
interven nými zásahy pre zlepšenie funk nosti a rozsahu služieb
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Stani ná ulica
• krátkodobé státie na plochách parkoviska SPHM
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• SPHM
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• rýchle ob erstvenie
• príslúchajúce hygienické zariadenie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce obytné
územie
• bývanie

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 12 m od osi obslužnej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: zariadenie verejného stravovania
rozloha: 0,155 ha
charakteristika územia: územie areálu pod Ostriežom v atraktívnej polohe pri výjazde z mesta
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
interven né zásahy pre zlepšenie funk nosti a rozsahu služieb
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Stani ná ulica
• na plochách zariadenia
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• verejné stravovanie
• prechodné ubytovanie
• turizmis
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• rýchle ob erstvenie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce obytné
územie
• bývanie

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 12 m od osi obslužnej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
rozloha: 1,43 ha
poloha: areál SOŠ MRŠ s internátom na Stani nej ulici
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie s viacpodlažnými objektami v sú asnosti nevyužívaný
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

interven né zásahy pre zlepšenie funk nosti a rozsahu služieb, prípadne iné
využitie v oblasti ob ianskej vybavenosti

kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho obytného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Stani ná ulica
• parkovanie na plochách zariadenia
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 8NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné technické vybavenie
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• verejné stravovanie
• ihriská a športoviská
•
skladové plochy a plochy technických
• prechodné ubytovanie
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
zariadení
nadlokálneho charakteru
• turizmis
• verejné technické vybavenie
•
služby
negatívne
ovplyv ujúce obytné
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služobné bývanie
územie
• školské športoviská a ihriská
• bývanie
• zele , parková úprava
• sociálne služby
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 12 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochranné pásmo cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:

max. index zastavanej plochy: 0,5

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1C

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti – cintorín

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: cintorín v severovýchodnej asti zastavaného územia mesta
rozloha: 2,902 ha
charakteristika územia: areál jestvujúceho cintorína s domom smútku, Kostol sv. Trojice s opevnením - NKP
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

špecifické zariadenie verejnej vybavenosti s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene ,
areál kostola, potreba rozšírenia jestvujúceho cintorína

kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bukovskej ulice
• krátkodobé státie na parkovisku pri nákupnom stredisku a v rámci bloku N1BV
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• cintorín,
• verejná zele
• bývanie,
• urnový háj,
• ochranná a izola ná zele
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• plochy menších parkovo upravených
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• po nohospodárska výroba,
plôch,
pešie, cyklistické
• priemyselná výroba,
• ostatná verejná zele ,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• stavebná výroba a výroba stavebných
• špecifické zariadenia verejnej
• služby súvisiace s pohrebníctvom
hmôt,
vybavenosti (obradné miestnosti,
• verejné technické vybavenie
• skladovanie a distribúcia.
krematóriá, domy smútku, kostoly a
modlitebne a pod.)
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
NKP: Kostol sv. Trojice s opevnením, Pomník a hrob Dušana Jurkovi a, Hrob s
náhrobníkom Samuela Jurkovi a
interven né zásahy:
uplat ova prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín, zabezpe i stálu starostlivos a údržbu cintorína
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
G. Rozšírenie cintorína
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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stav

Funk né využitie:

S2C

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti – cintorín

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: židovský cintorín v centrálnej asti zastavaného územia mesta
charakteristika územia: areál jestvujúceho cintorína

rozloha: 0,206 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
špecifické zariadenie verejnej vybavenosti
kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice v Jarku
technická vybavenos
• verejný vodovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• cintorín v súlade s tradíciou

podlažnos : do 2NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• ochranná a izola ná zele
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• služby súvisiace s pohrebníctvom
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• stavebná výroba a výroba stavebných
hmôt,
• skladovanie a distribúcia.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
v pri ahlom komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
ochrana a údržba jestvujúcich hrobov a náhrobkov
interven né zásahy:
zabezpe i stálu starostlivos a údržbu cintorína
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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stav

Funk né využitie:

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti - cintorín
Charakteristika sú asného stavu
poloha: severné a východné rozšírenie jestvujúceho cintorína
charakteristika územia: prevažne orná pôda v mierne svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

N1C

výh ad

rozloha: 1,347 ha

špecifické zariadenie verejnej vybavenosti s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene
s vysokými, strednými a nízkymi poschodiami zelene - rozšírenie jestvujúceho cintorína

kapacita:
záber pôdneho fondu:

1,347 ha, 7 skupiny BPEJ z toho:
• v zastavanom území 0,3 ha
• mimo zastavané územie 1,047 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bukovskej ulice cez areál jestvujúceho cintorína
• krátkodobé státie na parkovisku pri nákupnom stredisku a v rámci bloku N1BV
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• cintorín,
• verejná zele
• bývanie,
• urnový háj,
• ochranná a izola ná zele
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• plochy menších parkovo upravených
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• po nohospodárska výroba,
plôch,
pešie, cyklistické
• priemyselná výroba,
• ostatná verejná zele ,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• stavebná výroba a výroba stavebných
• špecifické zariadenia verejnej
• služby súvisiace s pohrebníctvom
hmôt,
vybavenosti (obradné miestnosti,
• verejné technické vybavenie
• skladovanie a distribúcia.
krematóriá, domy smútku, kostoly a
modlitebne a pod.)
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v rámci areálu (voda, kanál, elektro), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
pri realizácii zelene uplat ova prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
G. Rozšírenie cintorína
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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stav

Funk né využitie:

návrh

Územie zvláštnych ú elov (územie Ministerstva vnútra)
Charakteristika sú asného stavu
poloha: juhovýchodne od zastavaného územia, v závere Baraneckej
doliny, ierne Blato, bývalý ute enecký tábor
charakteristika územia: jestvujúci areál

S1ZU
N1ZU

výh ad

rozloha: 1,809 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
pod a požiadavky Ministerstva vnútra SR
kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Baraneckej ulice
technická vybavenos

• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• elektrorozvody

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• zariadenie MV SR

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• ochranná a izola ná zele
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• stavebná výroba a výroba stavebných
hmôt,
• skladovanie a distribúcia.

50 m od lesného pozemku
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty

interven né zásahy:
pri realizácii zelene uplat ova prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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C.a.2 VÝROBNÉ ÚZEMIA
C.a.2.1.1 Štruktúra výrobných území
V – územie plôch priemyselnej výroby
VP – územie plôch po nohospodárskej výroby
VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
VSP – územie zmiešané (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný
vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky
komunálne a miestne, podniky výrobných služieb, administratíva)
VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov výrobného územia, stabilizované územie:
- bloky priemyselnej výroby: S1V
- bloky po nohospodárskej výroby: S1VP
- bloky území s nezávadnymi výrobnými službami: S1VS – S6VS
- bloky zmiešaného územia (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych
zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské
a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb,
administratíva), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: S1VSP, S2VSP
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov výrobného územia:
- bloky priemyselnej výroby: N1V, N2V
- bloky po nohospodárskej výroby: N1VP
- bloky území s nezávadnymi výrobnými službami: N1VS – N4VS
- bloky zmiešaného územia (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych
zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské
a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb,
administratíva), kde je bývanie len doplnkovou funkciou: N1VSP
Výh adové bloky
ÚPN M Brezová pod Bradlom neuvažuje s územím výroby vo výh ade.
V - výrobné územie s plochami priemyselnej výroby
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky
sú neprípustné v obytných, rekrea ných a zmiešaných územiach,
- pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zria ujú v obciach s ve kým objemom priemyselnej výroby a
prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia
zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1V

návrh

Územie plôch priemyselnej výroby

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: jestvujúca as priemyselného parku regionálneho významu
rozloha: 5,771 ha
Dav ové
charakteristika územia: stabilizované územie priemyselnej výroby v súlade s ÚPN VÚC TSK , areál bývalej Pružinárne,
extenzívne využité územie a fotovoltická elektráre
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

územie pre rozvoj priemyselnej výroby ur ené pre situovanie stavieb s možným rušivým
ú inkom na obytné a rekrea né územie, interven nými zásahmi územie efektívne
zorganizova , prispôsobi aktuálnym požiadavkám v snahe etablova priemyselnú výrobu
v tomto území

kapacita:
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/50116
• obslužná ú elová komunikácia MU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 12 m výšky

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• priemyselná výroba kategórie 5,6 (5.3, • komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
5.4,5.6,6.1,6.2b)c),6.3–6.23 a malé
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
zdroje zne istenia pod a zák. .
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zák.
• technické vybavenie
• priemyselná výroba kategórie 1,2,3,4
. 318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
zne istenia pod a zák. . 137/2010
• skladovanie a distribúcia
Z. z.o ovzduší v znení zák. .
• podniky výrobných služieb
318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
• stavebná iara: ponecha koridor pre obchvat cesty II/501 , vzdialenos od osi koridoru
22 m
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
• ochranné pásmo železnice od hranice pozemku 30 m
• ochr. pásmo železni nej vle ky od osi krajnej ko aje (mimo zastav. územie) 30 m
technická infraštruktúra
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma, VN 10m od krajného vodi a
vodné toky
ochranné pásmo 10 m od brehovej iary
ochranné pásma lesa
50 m od lesného pozemku
interven né zásahy
výstavba nových objektov, rekonštrukcia, prestavba, prístavba, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie plôch priemyselnej výroby

N1V

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: as priemyselného parku regionálneho významu Dav ové
rozloha: 5,771 ha
v súlade s ÚPN VÚC TSK
charakteristika územia: prevažne orná pôda, mierne svažitý terén, iasto ne na ploche odvodnenia územia
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

územie pre rozvoj priemyselnej výroby v kontakte s jestvujúcim územím priemyselnej výroby
ur ené pre situovanie stavieb s možným rušivým ú inkom na obytné a rekrea né územie
kapacita:
predpokladaný po et zamestnancov - 50
záber pôdneho fondu:
5,771 ha, 5,6,7,9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 5,771 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/50116 po ú elovej obslužnej komunikácii paralelnej so
železnicou a po ú elovej komunikácii medzi jestvujúcim výrobným územím a plochou
fotovoltiky
• obslužná ú elová komunikácia MU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová (regulované vypúš anie daž ových vôd zo zastavaných
a spevnených vôd)
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 12 m výšky

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• priemyselná výroba kategórie 5,6 (5.3, • komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
5.4,5.6,6.1,6.2b)c),6.3–6.23 a malé
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
zdroje zne istenia pod a zák. .
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zák.
• technické vybavenie
• priemyselná výroba kategórie 1,2,3,4
. 318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
zne istenia pod a zák. . 137/2010
• skladovanie a distribúcia
Z. z.o ovzduší v znení zák. .
• podniky výrobných služieb
318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a, ochranné / bezpe nostné pásmo VT plynovodu – 8/20m
ochranné pásmo lesa
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie plôch priemyselnej výroby

N2V

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: as priemyselného parku regionálneho významu Dau ové
rozloha: 5,339 ha
v súlade s ÚPN VÚC TSK
charakteristika územia: prevažne orná pôda, mierne svažitý terén, iasto ne na ploche odvodnenia územia
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

územie pre rozvoj priemyselnej výroby v kontakte s jestvujúcim územím priemyselnej výroby
ur ené pre situovanie stavieb s možným rušivým ú inkom na obytné a rekrea né územie
kapacita:
predpokladaný po et zamestnancov - 25
záber pôdneho fondu:
5,339 ha, 9 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 5,339 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/50116 po ú elovej obslužnej komunikácii paralelnej so
železnicou
• obslužná ú elová komunikácia MU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová (regulované vypúš anie daž ových vôd zo zastavaných
a spevnených vôd)
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 12 m výšky

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
• priemyselná výroba kategórie 5,6 (5.3, • komunikácie príjazdové, prístupové,
5.4,5.6,6.1,6.2b)c),6.3–6.23 a malé
ú elové, pešie, cyklistické,
zdroje zne istenia pod a zák. .
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zák.
• technické vybavenie
. 318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
• skladovanie a distribúcia
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi koridoru cesty II/501 vo výh ade,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie

min. index zelene: 0,25

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• rekreácia a verejné športoviská,
• verejná vybavenos
• priemyselná výroba kategórie 1,2,3,4
zne istenia pod a zák. . 137/2010
Z. z.o ovzduší v znení zák. .
318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410

• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
• ochranné pásmo železnice od hranice pozemku železnice 30 m
technická infraštruktúra
odvodnenie
ochranné pásmo lesa
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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VP - výrobné územie s plochami po nohospodárskej výroby
Ide v tomto prípade o:
- územia pre rozvoj po nohospodárskej výroby, ktoré sú ur ené pre situovanie stavieb a
zariadení zameraných na po nospodársku výrobu
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VP

návrh

Výrobné územie po nohospodárske

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Žriedlova Dolina, ul. J. Závodného
charakteristika územia: hospodársky dvor, chov hovädzieho dobytka

rozloha: 1,4280 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
funkcia bude rozšírená blokom N1VP
kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/49923
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• vodovod
• elektrorozvody
• žumpa, alt. malá OV
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• chov hospodárskych zvierat
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie
limitovaný ochranným pásmom 100m
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
v súlade s doteraz platným ÚP
• verejná vybavenos
• skladovanie a distribúcia
• priemyselná výroba
• opravárenské a servisné prevádzky
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 10 m od osi obslužnej zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo po nohosp.dvora 100 m od hranice pozemku (v súlade s platným ÚP)
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie po nohospodárske

N1VP

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Žriedlova Dolina, ul. J. Závodného
rozloha: 5,7510 ha
charakteristika územia: lúky a nepo nohospodárska pôda v kontakte s hospodárskym dvorom s chovom hovädzieho dobytka
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:

chov hospodárskych zvierat limitovaný ochranným pásmom 100m v súlade s doteraz
platným ÚP - rozšírenie bloku S1VP

5,3010 ha, 2 skupiny BPEJ z toho:

• mimo zastavané územie 5,3010 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/49948
• státie na vlastných pozemkoch
technická vybavenos
• vodovod
• elektrorozvody
• žumpa, alt malá OV
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• chov hospodárskych zvierat
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie
limitovaný ochranným pásmom 100m
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
v súlade s doteraz platným ÚP
• verejná vybavenos
• skladovanie a distribúcia
• priemyselná výroba
• opravárenské a servisné prevádzky
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 10 m od osi obslužnej zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo po nohosp.dvora 100 m od hranice pozemku (v súlade s platným ÚP)
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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VS - výrobné územie s plochami drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky
sú nevhodné v obytných a zmiešaných územiach,
- pre drobnú priemyselnú výrobu, kapacita a riešenie verejného dopravného a technického
vybavenia musia zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,
Pod pojmom výrobné služby rozumieme drobné výrobné prevádzky poskytujúce služby, ktoré by vzh adom
na charakter prevádzky boli v obytnom a rekrea nom území neprípustné (hluk, preprava,...).
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita bývalej tehelne, areál výrobných služieb
rozloha: 2,872 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie v kotline, vhodná poloha mimo obytné územie
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
interven né zasahy , ekostabiliza né opatrenia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho výrobného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z jestvujúcej obslužnej komunikácie, z obchvatu II/499 po jeho
zrealizovaní
• obslužná ú elová komunikácia MU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v rámci areálu (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita výrobných služieb na Pieš anskej ulici na okraji
zastavaného územia mesta
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie , vhodná poloha

výh ad

rozloha: 0,496 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
interven né zasahy , ekostabiliza né opatrenia
kapacita:
bilan ne sú as jestvujúceho výrobného územia
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Pieš anskej ulice
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v rámci areálu (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita výrobných služieb (bývalý areál Kanapa a technické
rozloha: 2,062 ha
služby mesta) v južnej asti zastavaného územia mesta
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie v kontakte s obytným územím (v sú asnosti nevyužívaný)
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

interven né zasahy , ekostabiliza né opatrenia, potreba izolácie od chráneného vnútorného
i vonkajšieho prostredia v kontaktnej obytnej zóne
bilan ne sú as jestvujúceho výrobného územia

kapacita:
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• zberná komunikácia B-2 MZ 14/60 – Stani ná ulica
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita výrobných služieb na Baraneckej ulici
rozloha: 1,588 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie v kontakte s územím bývania a rekreácie
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

interven né zasahy , ekostabiliza né opatrenia, potreba izolácie od chráneného vnútorného
i vonkajšieho prostredia v kontaktnej obytno-rekrea nej zóne
bilan ne sú as jestvujúceho výrobného územia

kapacita:
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Baraneckej ulice
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 6 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
chránené územia
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo vodného toku
5m od brehovej iary
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita výrobných služieb Pod Ostriežom
rozloha: 0,263 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie pri záhradkárskej osade, v kontakte s budúcim územím bývania
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

interven né zasahy , ekostabiliza né opatrenia, potreba izolácie od chráneného vnútorného
i vonkajšieho prostredia v kontaktnej obytno-rekrea nej zóne
bilan ne sú as jestvujúceho výrobného územia

kapacita:
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Stani nej ulice
• obslužná komunikácia MO 7/40, resp.6,5/40
• parkovanie vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne
vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú
funkciu
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S6VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita výrobných služieb na ulici Hurbanova dolina
rozloha: 0,148 ha
charakteristika územia: stabilizované zastavané územie s výrobou dlaždíc v kontakte
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

interven né zasahy , ekostabiliza né opatrenia, potreba izolácie od chráneného vnútorného
i vonkajšieho prostredia v kontaktnej obytno-rekrea nej zóne
bilan ne sú as jestvujúceho výrobného územia

kapacita:
záber pôdneho fondu:
zastavané územie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/ 499
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž komunikácií
technická vybavenos
• elektrorozvody
• žumpy, alt. malá OV
• studne
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
ochranné pásmo vodného toku
10m od brehovej iary
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne
vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú
funkciu
verejnoprospešné stavby:

.
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita bývalej tehelne – rozšírenie jestvujúceho areálu
výrobných služieb
charakteristika územia: nepo nohospodárska pôda
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

N1VS

výh ad

rozloha: 0,647

územie pre rozvoj výrobných služieb v kontakte s jestvujúcim územím rovnakej funkcie -

drobné výrobné prevádzky poskytujúce služby, ktoré by vzh adom na charakter
prevádzky boli v obytnom a rekrea nom území neprípustné (hluk, preprava,...)
kapacita:
záber pôdneho fondu:

predpokladaný po et zamestnancov - 25
nepo nohospodárska pôda:
• mimo zastavané územie 0,647 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z jestvujúcej obslužnej komunikácie, z obchvatu II/499 po jeho
zrealizovaní
• obslužná ú elová komunikácia MU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály, vlastné a prevádzkové vozidlá vo vnútri areálu
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

návrh

Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita pri železni nej stanici

N2VS
N3VS

rozloha: N2VS - 0,584 ha , N3VS – 0,197 ha

charakteristika územia: nepo nohospodárska pôda
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

územie pre rozvoj výrobných služieb prístupných verejnosti - drobné výrobné prevádzky

poskytujúce služby, ktoré by vzh adom na charakter prevádzky boli v obytnom
a rekrea nom území neprípustné (hluk, preprava,...)
kapacita:
záber pôdneho fondu:

predpokladaný po et zamestnancov -10
nepo nohospodárska pôda:
• v zastavanom území spolu 0,647 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z jestvujúcej zbernej komunikácie Stani ná ulica
• parkovanie na vlastnom pozemku
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie,
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
• prevádzky komunálne a miestne
• verejná vybavenos
• podniky výrobných služieb
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 12 m od osi zbernej komunikácie
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m – potrebný súhlas železnice
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
opatrenia proti zaplavovaniu vylievaním vody zo železni nej priekopy, ktorá zachytáva povrchový odtk z vyžšie položeného
lesa
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita Minár iných ulica, bývalé RD
charakteristika územia: nepo nohospodárska pôda

N4VS

výh ad

rozloha: 1,741 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:

územie pre rozvoj výrobných služieb - drobné výrobné prevádzky poskytujúce služby,
predpokladaný po et zamestnancov - 10
nepo nohospodárska pôda:
• mimo zastavané územie 0,647 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/499
• parkovanie na parkovisku v areály,
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie,
malokapacitné
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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VSP – územie zmiešané
Ide v tomto prípade o:
- výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný
vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky,
prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb, administratíva
- prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú nevhodné
v obytných a zmiešaných obytných územiach

VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VSP

návrh

Výrobné územie zmiešané (drobná priemyselná výroba, drobnochov, bývanie
majite ov, služobné bývanie)
Charakteristika sú asného stavu
poloha: areál RD v severnej asti zastavaného územia mesta
charakteristika územia: zastavané územie tvorí hospodársky dvor RD

výh ad

rozloha: 4,98 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

funk ná zmena - územie navrhované pre rozvoj drobnej priemyselná výroba, drobnochovu
(koncentrácia hospodárskych zvierat limitovaná vzdialenos ou obytného územia ) ,
po nohospodárskej malovýroby, bývanie majite ov, služobné prechodné bývanie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/49923
• parkovanie na parkovisku v areály,
technická vybavenos
• vodovod
• kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie s výnimkou uvedenou
malokapacitné
v doplnkovej funkcii
• technické vybavenie
• chov hospodárskych zvierat
• rekreácia a verejné športoviská,
• bývanie majite ov
limitovaný vzdialenos ou obytného
• verejná vybavenos
• služobné prechodné bývanie
územia
• skladovanie a distribúcia
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
12 m od osi zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie, postupná adaptácia na funkciu uvedenú vo funk nom využití
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2VSP

návrh

Výrobné územie zmiešané (drobná priemyselná výroba, drobnochov, bývanie
majite ov, služobné bývanie)

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: severozápadná as zastavaného územia mesta
rozloha: 3,523 ha
charakteristika územia: zmiešané zastavané územie, bývanie v rodinných domoch s hospodárskou innos ou nevyžadujúcou
hygienické ochranné pásmo, miestne prevádzky, podnik výrobných služieb živelne zastavované a územie neudržiavané,
zarastené náletom v mierne svažitom teréne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

funk ná zmena - územie pre rozvoj drobnej priemyselná výroba, drobnochovu (koncentrácia
hospodárskych zvierat limitovaná vzdialenos ou obytného územia ) , po nohospodárskej
malovýroby, bývanie majite ov

kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/49923
• navrhovaná obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• vodovod, kanalizácia splašková a daž ová, plynovod, elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie s výnimkou uvedenou
malokapacitné
v doplnkovej funkcii
• technické vybavenie
• chov hospodárskych zvierat
• rekreácia a verejné športoviská,
• bývanie majite ov
limitovaný vzdialenos ou obytného
• verejná vybavenos
• služobné prechodné bývanie
územia
• skladovanie a distribúcia
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie, siláž usklad ova i na alej vyhovujúcim spôsobom ( v plastových
obaloch a v silážnom ž abe), zabezpe i pravidelné monitorovanie daného územia
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VT

návrh

Územie technickej vybavenosti, skládok odpadu

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: jestvujúca OV – západná hranica katastra, južne od
priemyselného parku Dav ové
charakteristika územia: jestvujúca OV

rozloha: 1,3365 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
OV
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty II/501
• parkovanie na parkovisku v areále,
technická vybavenos
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,8

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• OV
• technické vybavenie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:

min. index zelene: 0,2

neprípustné funkcie:
• všetky okrem prípustných a
doplnkových

• 12 m od osi zbernej komunikácie
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
technická infraštruktúra
(voda, kanál, elektro)
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
ochranné pásmo OV
50 m
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie,
verejnoprospešné stavby:
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
Charakteristika sú asného stavu
poloha: lokalita Kršia ky
charakteristika územia: lúky
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
záber pôdneho fondu:

N1VT

výh ad

rozloha: 1,0146 ha

skládka bioodpadu vrátane kompostárne

po nohospodárska pôda:
• mimo zastavané územie 1,0146 ha 9.skupiny
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z cesty III/49948
• parkovanie na parkovisku v areále,
technická vybavenos
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• skládka bioodpadu vrátane

kompostárne

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• všetky okrem prípustných a
doplnkových

• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
technická infraštruktúra
(voda, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie,
verejnoprospešné stavby:
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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C.a.3 REKREA NÉ ÚZEMIA
C.a.3.1.1 Štruktúra rekrea ných území:
R - rekrea né územie
RS - zmiešané územie rekreácie a športu
RZ – územie záhradhárskej osady
S – územie plôch športu

Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov rekrea ného územia, stabilizované územie:
- bloky zmiešané územie rekreácie a športu: S1RS, S2RS
- bloky územia záhradhárskych osád: S1RZ – S5RZ
- bloky územia s prevahou športových zariadení: S1S
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov výrobného územia:
bloky rekrea né s prevahou plôch rekreácie: N1R - N3R (krajinno – architektonické doriešenie NKP Bradlo)
- bloky zmiešané územie rekreácie a športu: S1RS, S2RS
- bloky územia záhradhárskych osád: S1RZ – S5RZ
- bloky územia s prevahou športových zariadení: S1S
Výh adové bloky
ÚPN M Brezová pod Bradlom neuvažuje s územím rekreácie vo výh ade.
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R – rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvate stva a
turistov. Podstatnú as rekrea ných zón musí tvori zele prípadne aj vodné toky a iné vodné
plochy. Do rekrea nej plochy sa môžu umiestni športové zariadenia, ihriská, kúpaliská,
zariadenia verejného stravovania. Patria sem i plochy verejne prístupnej zelene v prírodnom
prostredí s kumuláciou rekrea no-zotavovacích aktivít.
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie

N1R

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: západne od zastavaného územia, pod lesom
charakteristika územia: prevažne orná pôda vo svažitom teréne

rozloha: 1,485 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

územie pre rozvoj rekrea nej, zotavovacej a oddychovej innosti v individuálnych chatách
v prírodnom prostredí
kapacita:
24 návštevníkov/ 6 chát
záber pôdneho fondu:
0,4455 ha, 6 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,4455 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Družstevnej ulice cez blok N1B
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• státie na vlastnom pozemku
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,3
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• plochy zelene

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,7

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od lesného pozemku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie

N2R

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: jestvujúca horáre juhovýchodne od zastavaného územia mesta
v lese
charakteristika územia: zastavané územie, sad a lúka

rozloha: 1,485 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

územie pre rozvoj rekrea nej, zotavovacej a oddychovej innosti v rozsahu kapacity
jestvujúceho objektu horárne
kapacita:
20 návštevníkov/ 1 chata
záber pôdneho fondu:
0 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Baraneckej ulice po lesnej ceste
• jestvujúca lesná cesta,
• cyklotrasa
• státie na vlastnom pozemku
technická vybavenos
• vlastná stud a a žumpa
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,3

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,7

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• plochy zelene

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

50 m od lesného pozemku
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie
Charakteristika sú asného stavu
poloha: areál Národnej kultúrnej pamiatky „ Pamätníka M.R.Štefánika“
na Bradle
charakteristika územia: zastavané územie, sad a lúka
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

N3R

výh ad

rozloha: 11,367 ha v ítane plochy krajinno –
architektonického doriešenia areálu

riešenie navrhnuté štúdiou „Krajinno-architektonické doriešenie areálu NKP-Mohyly
gen.M.R.Štefánika na Bradle“

kapacita:
záber pôdneho a lesného
bez záberu – vhodnos osobitného režimu hospodárenia na lesnom pozemku z dôvodu
fondu:
zachovania kompozi nej hodnoty mohyly a jej okolia
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Bradlianskej ulice po ú elovej komunikácii
• záchytné parkovisko na za iatku ú elovej komunikácie za premostením cez navrhovaný
obchvat cestou II/499 a na parkoviskách na území katastra obce Priepasné
• cyklotrasa
technická vybavenos
• elektrorozvody
• vodotesná žumpa
• stud a
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,3

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,7

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• NKP
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• plochy zelene
• lesné pozemky

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
50 m od lesného pozemku
chránené územia
ochranné pásmo NKP
ochrana kultúrneho dedi stva
NKP Mohyla gen.M.R.Štefánika na Bradle
interven né zásahy
na základe riešenia navrhnutého štúdiou „Krajinno-architektonické doriešenie areálu NKP-Mohyly gen.M.R.Štefánika na
Bradle“ a následných podrobnejších dokumentácií, nevhodnos rúbania lesa holorubným spôsobom
verejnoprospešné stavby:
C. Pešie a cyklistické chodníky
F. Úprava verejných priestranstiev vrátane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúca si
plošné rozšírenie stavby
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
spracovaná štúdia
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

RS - územie rekreácie a športu s prevahou športových plôch
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie s prevahou športových
aktivít bývajúceho obyvate stva a turistov. Do rekrea nej plochy sa umiet ujú hlavne športové
zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1RS

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Matejkova Dolina
charakteristika územia: stabilizované územie rekreácie a skupinky RD

rozloha: 1,395 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard prostredia
kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice Dolina
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2RS

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: Matejkova Dolina
charakteristika územia: stabilizované územie rekreácie a skupinky RD

rozloha: 1,395 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
v stabilizovanom území interven nými zásahmi zvýši štandard prostredia
kapacita:
rekrea né zariadenie - 10 zrubových chatiek s príslušenstvom
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z ulice Dolina
• upokojené komunikácie MU 6,5/20 resp. 6,0/20,
• dlhodobé státie na vlastných pozemkoch, krátkodobé státie pozd ž obslužných komunikácií
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

vodné zdroje
interven né zásahy

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Zmiešané územia rekreácie a športu
Charakteristika sú asného stavu
poloha: južné pobrežie vodnej nádrže
charakteristika územia: zastavané územie, sad a lúka
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

N1RS

výh ad

rozloha: 3,414 ha

územie pre rozvoj rekrea nej, zotavovacej a oddychovej innosti s vylú ením . takého typu
aktivít, ktoré by narúšali jeho prírodné prostredie (napr. motorové lny), uvažova
s turistikou, cykloturistikou, resp. s rybolovom.

kapacita:
záber pôdneho fondu:

50 návštevníkov
0,17 ha, 7 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,17 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z Baraneckej ulice
• cyklotrasa
• parkovanie na záchytnom parkovisku na konci Baraneckej ulice
technická vybavenos
• kanalizácia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,05
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• športové zariadenia a ihriská bez
trvalého stavebného zásahu
• plochy zelene
• plážová úprava pobrežia
• hygienické zariadenie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

ochranné pásmo vodnej nádrže

podlažnos : do 1 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,9

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• turistický chodník, cyklotrasa

neprípustné funkcie:
• bývanie a prechodné ubytovanie
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia
• športovo-rekrea né aktivity výrazne
narúšajúce prírodné prostredie

kanalizácia
50 m od lesného pozemku
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
• opatrenia na ochranu migra nej trasy žiab

2,0 m od maximálnej reten nej hladiny a v mieste prehradenia je to
dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej päty.

interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít – v rozsahu a potrieb prípustnej funkcie
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
urbanistická štúdia
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

S – územie plôch športu
- územia obcí, na sa umiest ujú športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného
stravovania pre návštevníkov športovísk, plochy zelene
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Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– smerná textová as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1S

návrh

Územie plôch športu

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: rozšírenie jestvujúceho športového areálu v južnej asti
zastavaného územia
charakteristika územia: prevažne lúka

rozloha: 2,4880 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
územie pre rozvoj rekrea nej, zotavovacej a oddychovej innosti s prevahou plôch športu
kapacita:
stabilizované územie
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Športovej ulice
• obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,05

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,9

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• športoviská, ihriská, kúpaliská
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• obslužná vybavenos , stravovanie
• plochy zelene

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
50 m od lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

vodné zdroje
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie plôch športu

N1S

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: rozšírenie jestvujúceho športového areálu v južnej asti
zastavaného územia
charakteristika územia: prevažne lúka

rozloha: 1,006 ha

Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:

územie pre rozvoj rekrea nej, zotavovacej a oddychovej innosti s prevahou plôch športu
50 návštevníkov
0,17 ha, 7 skupiny BPEJ z toho:
• mimo zastavané územie 0,17 ha
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie zo Športovej ulice
• obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30,
• parkovanie na parkovisku pri areály
technická vybavenos
• verejný vodovod
• verejná kanalizácia splašková a daž ová
• plynovod
• elektrorozvody
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,05

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,9

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• športoviská, ihriská, kúpaliská
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• obslužná vybavenos , stravovanie
• plochy zelene

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
50 m od lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

vodné zdroje
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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RZ – územie záhradhárskej osady
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí s plochami vyhradenej zelene s kumuláciou zeleninársko-ovocinárskych
produk ných aktivít a iasto ne aj rekrea no-zotavovacích aktivít, ktoré suplujú v prípade
Brezovej pod Bradlom záhrady rodinných domov pre obyvate ov sídlisk
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SRZ

návrh

Územie záhradkárskych osád

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: záhradkárska osada :
S1RZ – Pod Bradlom, S2RZ – Dav ové, S3RZ – Pod Ostriežom, S4RZ
– Pri Starej tehelni, S5RZ – Pod Prietržskou cestou

rozloha: spolu 18,5 ha

charakteristika územia: územia pre rozvoj rekrea nej a zotavovaco-oddychovej innosti v rámci záhradkárskych
osád, pomerne ve ký rozsah územia súvisiaci s hromadnou bytovou výstavbou – suplovanie záhrad pri RD
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z verejnej dopravnej infraštruktúry
• ú elových lesných hospodárskych komunikácií
• zjazdné chodníky
• cyklistické, pešie chodníky, turistické a náu né chodníky
technická vybavenos
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• záhrady a sady
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• oddychovo – rekrea né plochy zelene

doplnkové funkcie:
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia

neprípustné funkcie:
• po nohospodárska a priemyselná
výroba
• innosti negatívne ovplyv ujúce
životné prostredie
• trvalé bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
interven né zásahy:
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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C.a.4 KRAJINA
C.a.4.1.1 Štruktúra krajiny
ZS - sady a záhrady
LU - lúky
LS – lesy
PO – orná pôda
NV – nelesná vegetácia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SZS

návrh

Územie záhrad a sadov

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: v zastavanom území mesta, v polohach nevhodných na
rozloha:
zastavanie, mimo zastavané územie hlavne v kontakte s osadami
charakteristika územia: pozemky záhrad a sadov (farebne vyzna ené) ako sú as obytného územia, kde nie je možná
zástavba vyžadujúca stavebné povolenie a zástavba drobnými stavbami
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
súkromné rekrea no-zotavovacie zázemie, úžitková zele
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z verejnej dopravnej infraštruktúry a pozemkov ku ktorým prináležia
• zjazdné chodníky
• cyklistické, pešie chodníky, turistické a náu né chodníky
technická vybavenos
• zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia
(vodohospodárske, energetické, telekomunika né a spojovacie vedenia a zariadenia)
• ú elové zariadenia (hydromeliorácie a pod.)
• protipovod ové zariadenia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• záhrady a sady
• nelesná drevinná vegetácia,
• krajinná zele
• sú as ochranných pásiem
za aženos územia:
technická infraštruktúra
vodné toky
chránené územia

doplnkové funkcie:
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
ochranné pásmo 10 m, resp.5 m od brehovej iary
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
50 m od lesného pozemku
ochranné pásmo II. stup a

ochranné pásma lesa
vodné zdroje
interven né zásahy:
• postupná náhrada porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• obnova pôvodných druhov ovocných stromov
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
J.

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
Protipovod ové opatrenia

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SLU

návrh

Územie lúk a pasienkov

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: prevažne v severnej polovici katastra mesta
rozloha:
charakteristika územia: pozemky s trvale trávnatým porastom, dynamika reliéfu a pôdne vlastnosti vytvárajú prirodzené
predpoklady pre vodnú eróziu, ktorá sa v mnohých lokalitách stáva reálnou, druhovo bohaté lúky s výskytom vysokého po tu
ohrozených druhov rastlín a kosené sady, v ktorých k lú nym druhom pristupujú miestne odrody ovocných drevín
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

kosi lú ne porasty, vrátane tých, ktoré sú v sú asnosti úhormi, zachova relatívne
extenzívne využitie územia, nepoužíva agrochemikálie
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z verejnej dopravnej infraštruktúry
• ú elových lesných hospodárskych komunikácií
• zjazdné chodníky
• cyklistické, pešie chodníky, turistické a náu né chodníky
technická vybavenos
• zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia
(vodohospodárske, energetické, telekomunika né a spojovacie vedenia a zariadenia)
• ú elové zariadenia (hydromeliorácie a pod.)
• protipovod ové zariadenia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• lú ne porasty
• kosené sady
• nelesná drevinná vegetácia,
• krajinná zele .

doplnkové funkcie:
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia
• protipovod ové opatrenia

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
trasy verejných komunikácií
technická infraštruktúra
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
• realizácia ekostabiliza ných opatrení uvedených v kapitole B.k.2.2
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SLS

návrh

Územie lesov

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: prevažná as katastra mesta
rozloha:
charakteristika územia: lesné pozemky s hospodárskym lesom, v južnej asti katastra chránené územia, prevažne svažitý
terén
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z verejnej dopravnej infraštruktúry
• ú elových lesných hospodárskych komunikácií
• zjazdné chodníky
• cyklistické, pešie chodníky, turistické a náu né chodníky
technická vybavenos
• zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia
(vodohospodárske, energetické, telekomunika né a spojovacie vedenia a zariadenia)
• ú elové zariadenia (hydromeliorácie a pod.)
• protipovod ové zariadenia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• hospodárske lesy,
• ochranné lesy,
• lesy osobitného ur enia,
• nelesná drevinná vegetácia,
• krajinná zele .

doplnkové funkcie:
• ú elové zariadenia hospodárskeho
využívania lesov• ú elové lesné
hospodárske komunikácie,
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia
• vodné toky a plochy,
• protipovod ové zariadenia

neprípustné funkcie:
• aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore
so zákonom .326/2005 Z. z. o
lesoch.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
trasy verejných komunikácií
technická infraštruktúra
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
• obnova lesa v súlade s lesohospodárskymi plánmi,
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
• realizácia ekostabiliza ných opatrení uvedených v kapitole B.k.2.2
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SPO

návrh

Plochy ornej pôdy

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: okrem južnej asti katastra mesta
rozloha:
charakteristika územia: územie s intenzívne i extenzívne obhospodarovanou ornou pôdou vo svažitom teréne, erózne
ohrozená pôda, vybudované odvodnenie zna ne poškodené
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
vi kapitolu B.k.2.2.
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z verejnej dopravnej infraštruktúry, ú elových po nohospodárskych
komunikácií, zjazdných chodníkov
technická vybavenos
• zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia
(vodohospodárske, energetické, telekomunika né a spojovacie vedenia a zariadenia)
• ú elové zariadenia (hydromeliorácie a pod.)
• protipovod ové zariadenia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• po nohospodársky obhospodarovaná
po nohospodárska pôda za lenená do
po nohospodárskeho pôdneho fondu,
• ú elové zariadenia (zavlažovanie,
odvodnenie a pod.)
• krajinná zele na po nohospodárskej
pôde
• protipovod ové opatrenia

doplnkové funkcie:
• ú elové po nohospodárske
komunikácie, príjazdové a prístupové
komunikácie, pešie komunikácie a
zjazdné chodníky, cyklistické, pešie ,
turistické a náu né chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

technicko – infraštrukturálnej
obsluhy územia,
• vodné toky a plochy,
• protipovod ové zariadenia

za aženos územia: vi kapitolu B.i.
doprava
technická infraštruktúra
cintoríny
vodné toky
chránené územia

ochranné pásma lesa
vodné zdroje
interven né zásahy:

cesty s ochrannými pásmami , železnica s ochranné pásmom
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
ochranné pásma 50m od hranice cintorína
ochranné pásmo 10 m, resp.5 m od brehovej iary
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
50 m od lesného pozemku
ochranné pásmo II. stup a

Neohrozova stabilitu po nohospodárskej krajiny vytvorením podmienok pre eróziu pôdy, zamokrenie pozemkov
v dôsledku utlá ania pôd, nadmerným vysušovaním pozemkov nevhodnými melioráciami, zne istením zdrojov
vody dusi nanmi, eutrofizáciou vodných zdrojov nadbytkom dusíka a fosforu, znižovaním biodiverzity a
devastáciou po nohospodárskej krajiny. Obmedzi aplikáciu chemikálií a ich vylú enie v ekologicky hodnotnom
priestore riešeného územia (vi kapitolu B.k.2.2.3.)
verejnoprospešné stavby:
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
G. Rozšírenie cintorína
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SNV

návrh

Územie nelesnej stromovej krovinnej vegetácie

výh ad

Charakteristika sú asného stavu
poloha: roztrúsené enklávy v celom katastri mesta
rozloha:
charakteristika územia: vä šie lesíky, remízky, neošetrované spustnuté sady, brehové porasty, sprievodná vegetácia po ných
ciest, úvozov a jarkov, vetrolamy, solitérne stromy
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:

zvýši pestros krajinných prvkov, na mimolesnej pôde vytvori prechodný pás extenzívne
využívaný (najlepšie pasený, alebo s as ami pasenými a as ami kosenými), tvorený
trvalými trávnatými porastami s pestrým zastúpením foriem nelesnej stromovej a krovinnej
vegetácie (medze, líniové porasty, remízky, solitéry, porasty krovín), pri om podiel drevín by
sa mal smerom k okraju lesa zvyšova a mal by prispie k zvýšeniu jeho lenitosti. obnova
líniových výsadieb v kalamitnom stave (hlavne ovocné aleje),
dopravná a technická vybavenos :
komunikácie v území
• komunika né napojenie z verejnej dopravnej infraštruktúry, ú elových po nohospodárskych
komunikácií, zjazdných chodníkov
technická vybavenos
• zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia
(vodohospodárske, energetické, telekomunika né a spojovacie vedenia a zariadenia)
• ú elové zariadenia (hydromeliorácie a pod.)
• protipovod ové zariadenia
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• krajinná zele ,

za aženos územia:
doprava
technická infraštruktúra
vodné toky
chránené územia

doplnkové funkcie:
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• zariadenia a plochy pre odstavovanie
vozidiel
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia technicko –
infraštrukturálnej obsluhy územia

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

cesty s ochrannými pásmami , železnica s ochranným pásmom
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
ochranné pásmo 10 m, resp.5 m od brehovej iary
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
50 m od lesného pozemku
ochranné pásmo II. stup a

ochranné pásma lesa
vodné zdroje
interven né zásahy:
• obnova lesa v súlade s lesohospodárskymi plánmi,
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
• realizácia ekostabiliza ných opatrení uvedených v kapitole B.k.2.2
verejnoprospešné stavby:
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

191 / 290

Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a
stavebného zákona
Rozšírenie cintorína
Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
Pritipovod ové opatrenia

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD

Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a
stavebného zákona
Rozšírenie cintorína
Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
Pritipovod ové opatrenia

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD
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D. DOKLADOVÁ

AS

Dokladová as tvorí samostatný elaborát: „Správa o prerokovaní návrhu ÚPN M Brezová pod
Bradlom s prílohami“:
1. Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu...
2. Kópie vyjadrení dotknutých orgánov, dotknutých organizácií
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E. ZÁVÄZNÁ

AS ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZOVÁ POD BRADLOM

Záväzná as obsahuje:
zásady a regulatívy priestorového usporiadania,
zásady a regulatívy funk ného využívania územia,
zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia,
zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia,
zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,
zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny,
vymedzenie zastavaného územia mesta,
vymedzenie ochranných pásiem a chránených území pod a osobitných predpisov,
vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
vymedzenie asti územia, ktoré je potrebné rieši v dokumentácii nižšieho stup a.
Všetky ostatné smernice, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej asti,
majú charakter odporú aní a tvoria smernú as územnoplánovacej dokumentácie.

E.a) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK NÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
E.a.1 ZÁSADY

A REGULATÍVY
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VYPLÝVAJÚCE

Z RIEŠENIA

VÚC

TREN IANSKEHO

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre mesto Brezová pod Bradlom je Územný plán
ve kého územného celku (ÚPN VÚC) Tren ianskeho kraja, schválený 14.04.1998, uznesením vlády
SR .284/1998, ktorého záväzná as je vyhlásená Nariadením vlády SR . 149/1998 Z. z.,
uverejnenom v Zbierke zákonov, iastka 54 z roku 1998 a jeho zmeny a doplnky:
- Zmeny a doplnky . 1/2004 (ZaD .1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený
Zastupite stvom TSK uznesením .259/2004 d a 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie
TSK .7/2004, ktorým sa vyhlásila záväzná as Zmien a doplnkov .1 ÚPN VÚC
Tren ianskeho kraja, bolo schválené Zastupite stvom TSK uznesením . 260/2004 zo d a
23.6.2004.
Zmeny a doplnky . 2 územného plánu ve kého územného celku Tren ianskeho kraja (ZaD
.2 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupite stvom TSK uznesením .
297/2011, d a 26.10.2011, záväzná as bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
TSK .8/2011.
Zo záväzných astí uvedeného ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a zo záväzných astí jeho zmien
a doplnkov pre Mesto Brezová pod Bradlom vyplýva nasledovné:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
•

1.1
Pri územnom rozvoji kraja vychádza z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych
a vnútroregionálnych vz ahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických
podmienok,
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•

1.2
Formova ažiská osídlenia Tren ianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie
formovania funk nej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a
pri ahlých vidieckych sídiel a priestorov, podie ajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v
rámci daného ažiska osídlenia, uplat ujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
1.2.2 zabezpe ova rozvojovými osami pozd ž komunika ných prepojení medzinárodného a
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sie , ako aj konzistenciu a
rovnocennos rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispie formovaním osídlenia Tren ianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na
celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a
funk ného využívania územia jednotlivých ažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a
vidieckych priestorov kraja.

•
1
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Podporova ažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme
Slovenskej republiky:
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1.3.4
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1.3.6 podporova nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.7 sledova pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funk nej komplexnosti
regionálnych celkov,
1.3.8 upev ova vnútroštátne sídelné väzby medzi ažiskami osídlenia.
•
Podporova budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry.
•
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1.8a.1 stredné odborné a u ovské školy,
1.8a.2 zdravotnícke strediská všeobecných lekárov a zubných ambulancií,
1.8a.3 výrobné služby,
1.8a.4 obchodné zariadenia s komplexným sortimentom tovarov,
1.8a.5 vo ného asu a rekreácie s potrebnými plochami zelene.
•

1.10
podporova rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ažísk osídlenia s cie om vytvori
rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvate ov so zachovaním špecifických druhov
osídlenia,

•

1.11
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2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
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3. V oblasti sociálnej infraštruktúry
• 3.1 Školstvo
3.1.1 rozvíja školstvo na všetkých stup och a zabezpe i územnotechnické podmienky,
3.1.3 optimalizova sie škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokry územie kraja
zariadeniami stredného školstva a pod a potreby trhu práce aktuálne reprofilova študijné odbory,
• 3.2 Zdravotníctvo
3.2.1 rozvíja zdravotnú starostlivos vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej,
ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sie ou poskytovate ov
zdravotnej starostlivosti,
3.2.2 vytvára podmienky pre rovnocennú prístupnos a primeranú dostupnos obyvate ov
jednotlivých oblastí kraja k nemocni ným zariadeniam a službám,
• 3.3 Sociálna starostlivos
3.3.1 rekonštruova a obnovova budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne
modernizova infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšova štandardy,
optimalizova kapacity a vytvára podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej
starostlivosti a služieb pre obyvate ov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované
skupiny obyvate stva a deti,
3.3.2 zabezpe i rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové,
zdravotné a sociálne skupiny ob anov a dobudova sie sociálnej starostlivosti tak, aby územie
Tren ianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebesta né a aby sa vytvorila sie kvalitných, dostupných,
ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvára podmienky pre nové, nedostatkové i chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 o akáva nárast podielu obyvate ov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným
demografickým vývojom a zabezpe i primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre
prestarnutých obyvate ov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

3
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3.3.5 podporova transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvate stva ako aj prechod
z ve kokapacitných na malokapacitné, multifunk né zariadenia
4. V oblasti usporiadania územia z h adiska kultúrno-historického dedi stva
•

4.1
rešpektova kultúrno-historické dedi stvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené
a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a
súbory navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky).

•

4.2
rešpektova typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja,

•

4.3
uplat ova a rešpektova typovú a funk nú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,

•

4.4
rešpektova dominantné znaky typu krajinného prostredia,

•

4.5
Posudzova pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji

•

4.6
Zoh ad ova a revitalizova v územnom rozvoji kraja:
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich
ochranné pásma (najmä Tren ín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo - Mohyla na
Bradle) ,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj asti rozptýleného
osídlenia,
4.6.6 historické technické diela

5. V oblasti usporiadania územia z h adiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
po nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
•

5.1
rešpektova po nohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický
rozvoj kraja, definovaný v záväznej asti územného plánu

•

5.2
realizova systémy správneho využívania po nohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou,
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými
druhmi odpadov,

•

5.3
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov zoh ad ova
požiadavky ochrany prírody,

•

5.4
v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužite né po nohospodárske pozemky navrhnú
na zalesnenie,

•

5.5
podporova riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav
a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok,
protieróznych pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých
Karpát, Strážovských vrchov , Javorníkov
a Považského Inovca,

•

5.6
zabezpe ova vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v
okresoch Prievidza a Partizánske (oblas hornej Nitry),

•

5.7
obmedzova reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokra ami,

•

5.8
4
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vytvára podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
•

5.9
podporova opatrenia na sanácie zosuvných území a rekultivácie poddolovaných území a za leni
ich do funkcie krajiny,

•

5.11
postupne rieši problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,

•

5.12
revitalizova
programov,

priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou pod a osobitných revitaliza ných

•

5.13
zabezpe i revitaliza né práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody
najmä v oblastiach so silne zne isteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske,
Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.,

•

5.14
rekultivova jestvujúce vy ažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,

•

5.15
uplat ova opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených
krajských a okresných environmentálnych ak ných programov,

•

5.16
rešpektova pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností
a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a
pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej
stability, NECONET, zvláš biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a
vo ne žijúcich živo íchov. Využívanie územia zosúladi s funkciou ochrany prírody a krajiny

•

5.17
podporova alternatívne po nohospodárstvo v chránených územiach pod a zákona o ochrane
prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany,

•

5.18
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpe i protieróznu ochranu pôdy
vedením prvkov územného systému ekologickej stability a to najmä biokoridorov prevažne v
oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov,
Považského Inovca, Tríbe a, Vtá nika, Javorníkov

•

5.19

%
•

5.20
regulova rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využíva
rekrea ný potenciál v súlade s ich únosnos ou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava,
Bezovec, K a no, Zelená Voda,...)

•

5.21
revitalizova toky upravené na kanálový typ, kompletizova sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozd ž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách
okolitých mikrodepresií, ím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozd ž
tokov

•

5.22
venova pozornos revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie
iasto ne
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvláš mimo zastavané
územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr.
Dudváh, Biely potok, a pod.), vysadi lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu,
chráni mokrade, spomali odtok vôd v upravených korytách

•

5.23
zosúladi požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva
so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Biele Karpaty

•

5.24
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usmerni v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi
záujmami ažbu štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením ažby vo vodných nádržiach alebo
v korytách tokov oproti ažbe z porasteného terénu
6. V oblasti usporiadania územia z h adiska hospodárskeho rozvoja
•

6.1
vytvára podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využíva
celé územie kraja,

•

6.2
nové podniky lokalizova predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich
hospodárskych areáloch, prípadne uvažova s možným využitím uvo nených areálov
po nohospodárskych dvorov,

•

6.4
podporova budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných lokalitách:
6.4.5 Brezová pod Bradlom - Dav ové

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
•

7.1 Cestná infraštruktúra
7.1.1 Rešpektova lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach.
7.1.9 Zabezpe i územnú rezervu - koridor pre cestu II/499 (regionálneho významu) v kategórií C
9,5/70-60, v trase a úsekoch:
o západný obchvat Myjava.
o obchvat Brezová pod Bradlom
7.1.10 Homogenizova existujúcu trasu cesty II/499 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/7060.
7.1.32 Rezervova územný koridor pre preložku cesty II/501 v Brezovej pod Bradlom v kategórii C
9,5/70-60 cez lokalitu Dolný Štverník

•

7.2 Infraštruktúra železni nej dopravy
7. 2.2 Rešpektova lokalizáciu existujúcej železni nej infraštruktúry a jej ochranné pásma.

•

7.7 Infraštruktúra cyklistickej dopravy
7.7.2 Vytvori územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu regionálnych cyklotrás
na Považskú cyklomagistrálu

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
•

•

8.1 Energetika
8.1.1 Rešpektova jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre ve mi
vysoké napätie,
8.1.9 Vytvára priaznivé podmienky a podporova intenzívnejšie využívanie obnovite ných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s
vylú ením negatívneho dopadu na charakter krajiny.
8.1.10vytvára podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.
8.2 Vodné hospodárstvo
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8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a
odporú aniami Rámcovej smernice o vodách
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8.2.7 V oblasti protipovod ovej ochrany
Realizova stavby spojené s protipovod ovými opatreniami v iastkových povodiach Váhu, Nitry a
Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovod ovej ochrany SR a
alších tokov v iastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investi ným rozvojovým
programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,
9. V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Rieši zneškod ovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, pri om v jeho v intenciách rozpracova Program odpadového
hospodárstva Tren ianskeho kraja. Usmer ova odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania
negatívnych vplyvov na životné prostredie
zo starých skládok odpadov a alších environmentálnych zá aží.
9.1.2 Rieši budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v
mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.
9.1.3 Rieši vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi
predpismi.
9.1.4 Podporova vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie
materiálov zo zhodnotite ských odpadov.
9.1.5 Celoplošne rozšíri separovaný zber odpadov s o najvä ším po tom separovaných zložiek
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6 Zvyšova množstvo biologicky rozložite ného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.7 Uprednostni spa ovanie energeticky využite ných odpadov pred skládkovaním, a to len v
prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnoti .
9.1.8 Povo ova nové zariadenia na spa ovanie odpadov za podmienky energetického využitia a
zárove tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnoti .
9.1.9 Zabezpe i zneškod ovanie nebezpe ných odpadov z priemyslu a zdravotníctva ur ených
na spa ovanie na vyhovujúcich zariadeniach sp ajúcich stanovené emisné limity.
9.1.10 Minimalizova množstvo kalov z OV ukladaných na skládky.
9.1.11 Rieši skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných ve kokapacitných
regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre
umiest ovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpe uje minimalizácia rizík
ohrozenia zdravia obyvate ov a zne istenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality
8
7 H #
8
4
podzemných vôd): ... *
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Z predmetnej dokumentácie ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja a ZaD .1 a ZaD .2 vyplýva pre
katastrálne územie Mesta Brezová pod Bradlom nasledovná verejnoprospešná stavba:
Verejnoprospešná stavba v oblasti vodného hospodárstva
2. Oblas odvádzania a istenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciach
15. Aglomerácia Brezová pod Bradlom

E.a.2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK NÉHO VYUŽÍVANIA
ÚZEMIA VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA ÚPN M
Územný plán vymedzuje v rámci riešeného územia priestorové celky - bloky, pre ktoré stanovuje
súbor regulatívov funk ného využitia, ako i alších regulatívov a podmienok. V rámci záväzných
regulatívov je vymedzené prípustné, doplnkové a neprípustné funk né využitie pre každý priestorový
celok. Funk ná štruktúra a priestorové usporiadanie územia mesta je podrobne definované vo výkrese
komplexného urbanistického návrhu , v schéme záväzných astí územia a v schéme blokov ako
sú as „Súhrnnej charakteristiky urbanistických blokov“.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky obytného územia sú
zhrnuté v tabu kovej asti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy budú
v istopise ÚPN M aj sú as ou „Záväznej asti ÚPN M Brezová pod Bradlom“ tiež v tabu kovej forme
(v istopise).
Územie mesta je lenené aj s oh adom na asový vývoj sa dajú deli na jestvujúce S (stav),
navrhované N (návrh) a výh adové V (výh ad – nie je sú as ou záväzných astí).
V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom je riešené územie v tejto podrobnejšej funk nej
štruktúre (jestvujúce, navrhované):
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenos )
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba)
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
R - rekrea né územie
RS - zmiešané územie rekreácie a športu
RZ – územie záhradhárskej osady
CY – cyklotrasy navrhované mestom
S – územie plôch športu
V – územie plôch priemyselnej výroby
VP – územie plôch po nohospodárskej výroby
VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
VSP – územie zmiešané (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie majite ov
prevádzok a služobné byty)
ZU – územie zvláštnych ú elov (územie Ministerstva vnútra)
VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
ZS - sady a záhrady
LU - lúky
LS – lesy
PO – orná pôda
NV – nelesná vegetácia

E.a.2.1

REGULATÍVY PRE FUNK NÉ PLOCHY NA ZÁKLADE VYHLÁŠKY 55/2001 Z.Z.

B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade
nízkopodlažné) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby
ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a detské ihriská.
Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z
hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania,
dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov
8
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a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu
krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé bývanie. Hustota, lenenie
a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade
viacpodlažná hromadná zástavba) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr.
garáže, stavby ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a
detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území
vychádza najmä z hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového
usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie
tichých priestorov a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé
bývanie. Hustota, lenenie a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie
odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie
súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, hospodárske budovy . Slúžia
prevažne pre bývanie v rodinných domoch s vo nou štruktúrou zástavby – osídlenie
formované do usadlostí s hospodárskou innos ou, doplnené nevyhnutnou dopravnou a
technickou vybavenos ou, slúžiace aj pre ú ely agroturistiky
- Rekrea né územia obsahujú asti územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky
každodennej rekreácie bývajúceho obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných
zón musí tvori zele , najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady , trávne plochy a
prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy a zariadenia so špecifickou funkciou
(chalupárstvo, agroturistika)
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná
remeselná výroba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, a tiež výrobné priestory s drobnou
remeselnou výrobou a výrobnými službami bez rušivých ú inkov na prioritnú funkciu,
ktorou je bývanie ( na chránené vnútorné i vonkajšie prostredie).
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia slúžiace prevažne na umiest ovanie polyfunk ných objektov bývania a
ob ianskej vybavenosti, v blízkosti centra alebo na rozvojových osiach resp.
exponovaných uzloch
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
- Obytné územia obsahujú aj plochy na ob ianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s
významom a potrebami obcí a miest môžu umiest ova stavby pre školstvo, kultúru, na
cirkevné ú ely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod
a služby, verejné stravovanie a služby, do asné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a
riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpe nos ; základné ob ianske vybavenie musí
skladbou a kapacitou zodpoveda ve kosti a funkcii obce a niektoré ob ianske vybavenia
aj potrebám záujmového územia.
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
- Plochy na ob ianske vybavenie predstavujúce plochy ur ené pre špecifické zariadenia
verejnej vybavenosti - cintorín s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene.
V - výrobné územie s plochami priemyselnej výroby
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru
prevádzky sú neprípustné v obytných, rekrea ných a zmiešaných územiach,

9
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-

pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zria ujú v obciach s ve kým objemom priemyselnej
výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického
vybavenia musia zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a
energií,
VP - výrobné územie s plochami po nohospodárskej výroby
Ide v tomto prípade o:
- územia pre rozvoj po nohospodárskej výroby, ktoré sú ur ené pre situovanie stavieb
a zariadení zameraných na po nospodársku výrobu
VS - výrobné územie s plochami drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru
prevádzky sú nevhodné v obytných a zmiešaných územiach,
- pre drobnú priemyselnú výrobu, kapacita a riešenie verejného dopravného a
technického vybavenia musia zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru,
surovín a energií,
Pod pojmom výrobné služby rozumieme drobné výrobné prevádzky poskytujúce služby, ktoré by
vzh adom na charakter prevádzky boli v obytnom a rekrea nom území neprípustné (hluk,
preprava,...).
VSP – územie zmiešané (územie zmiešané (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov
hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia,
opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných
služieb, administratíva)
Ide v tomto prípade o:
- územie
zmiešané
(výrobnoproduk né
zariadenia
malokapacitné,
chov
hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie
a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne,
podniky výrobných služieb, administratíva
- prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú
nevhodné v obytných a zmiešaných obytných územiach
R – rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho
obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných zón musí tvori zele prípadne aj
vodné toky a iné vodné plochy. Do rekrea nej plochy sa môžu umiestni športové
zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania. Patria sem i plochy
verejne prístupnej zelene v prírodnom prostredí s kumuláciou rekrea nozotavovacích aktivít.
RS - územie rekreácie a športu s prevahou športových plôch
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie s prevahou
športových aktivít bývajúceho obyvate stva a turistov. Do rekrea nej plochy sa
umiet ujú hlavne športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného
stravovania
RZ – územie záhradhárskej osady
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí s plochami vyhradenej zelene s kumuláciou zeleninársko-ovocinárskych
produk ných aktivít a iasto ne aj rekrea no-zotavovacích aktivít, ktoré suplujú
v prípade Brezovej pod Bradlom záhrady rodinných domov hlavne pre obyvate ov
sídlisk
S – územie plôch športu
- územia obcí, na sa umiest ujú športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia
verejného stravovania pre návštevníkov športovísk, plochy zelene
VT – územie technickej vybavenosti a skládok odpadu
Ide v tomto prípade o:
- plochy a zariadenia verejného technického vybavenia územia miestneho a
regionálneho významu
ZS – sady a záhrady
Ide v tomto prípade o:
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-

pozemky záhrad a sadov (farebne vyzna ené) aj ako sú as obytného územia, kde
nie je možná zástavba vyžadujúca stavebné povolenie a zástavba drobnými
stavbami

-

pozemky s trvale trávnatým porastom

LU – lúky
LS – lesy
- lesné pozemky s hospodárskym lesom, v južnej asti katastra chránené územia,
PO – orná pôda
- plochy intenzívne aj extenízvne obhospodarovanej po nohospodárskej ornej pôdy
NV – nelesná vegetácia
Ide v tomto prípade o:
- vä šie lesíky, remízky, neošetrované spustnuté sady, brehové porasty, sprievodná
vegetácia po ných ciest, úvozov a jarkov, vetrolamy, solitérne stromy

E.b) UR ENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLU UJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE
JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA

Ur enie prípustných, obmedzujúcich alebo vylu ujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a
intenzitu ich využitia možno nájs v „Súhrnnnej charakteristike urbanistických blokov“, ktorá
konkretizuje potrebné smerné i záväzné údaje pre jednotlivé územia katastra (bloky). Regulatívy
intenzity využitia územia sú stanovené pre blok ako celok. Sú nimi:
• maximálny index zastavanej plochy
• podlažnos
• minimálny index zelene
Všetky uvedené ukazovatele stanovujú rámcové podmienky na úrovni presnosti územného plánu
mesta. Indexy a koeficienty (pod a potreby aj s dopadom pre jednotlivé parcely) môžu by precizované
v podrobnejšej dokumentácii (urbanistická štúdia). Sú nimi:
• koeficient zastavanosti - pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.
• index podlažných plôch - pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku,
• koeficient stavebného objemu - udáva, ko ko m3 stavby je prípustných umiestni na 1 m2
plochy pozemku.

E.c) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA BÝVANIA
E.c.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRE JESTVUJÚCE ÚZEMIE BÝVANIA – STABILIZOVANÉ ÚZEMIE
Podrobné zásady pre jednotluivé funk né bloky sú uvedené v „Súhrnnnej charakteristike
urbanistických blokov“. Vo všeobecnosti pre stabilizované územia bývania platí:
• výstavba vo vo ných prelukách v súlade s prioritnou funkciou územia a urbanistickou
štruktúrou jestvujúcej zástavby
• dostavba, prístavby, rekonštrukcia jestvujúcich objektov v súlade s urbanistickou štruktúrou
jestvujúcej zástavby
• zachovanie, rekonštrukcia a obnova hodnotnej historickej štruktúry územia a historicky
hodnotných objektov
• humanizácia územia jestvujúcich sídlisk s viacpodlažnou zástavbou
• udržiavanie a dop anie verejnej zelene hlavne v podobe výsadby plošnej vzrastlej zelene
a stromoradí so zastúpením pôvodných druhov drevín a ostatnej výsadby osved enými
stanovištne vhodnými rastlinami
• dodržiavanie limitov využívania územia (ochranné pásma, chranené územia...)
• rešpektova platné zákonné ustanovenia

E.c.2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRE NAVRHOVANÉ ROZVOJOVÉ ÚZEMIE BÝVANIA
Podrobné zásady pre jednotluivé funk né bloky sú uvedené v „Súhrnnnej charakteristike
urbanistických blokov“. Vo všeobecnosti pre navrhované rozvojové územia bývania platí:
• dodržiava navrhované diferencované plochy bývania v štruktúre:
- B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
- BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
- BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenos )
- BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
- BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná
drobná remeselná výroba)
• uplat ova zásady starostlivosti o životné prostredie
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• dodržiavanie limitov využívania územia (ochranné pásma, chranené územia...)
• rešpektova platné zákonné ustanovenia

E.d) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OB IANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA
Podrobné zásady pre jednotluivé funk né bloky sú uvedené v „Súhrnnnej charakteristike
urbanistických blokov“. Vo všeobecnosti pre územia ob ianskeho vybavenia (jestvujúceho
i navrhované) prevažne ako sú as obytného územia zmiešaného platí:
• dokompletova základnú a vyššiu ob iansku vybavenos :
- pod a urbanistických štandardov,
- stanovenej funk nosti sídla ako centra osídlenia subregionálneho významu,
- navrhovanému po tu obyvate ov,
- sledovanému rozvoju mesta a katastra,
• ob ianske vybavenie umiest ova do územia, ktoré je pre tento ú el definované v jeho
funk nej štruktúre,
• pre rozvoj vyššej ob ianskej vybavenosti využíva prednostne plochy v centre mesta vo väzbe
na navrhované dopravné a pešie trasy a priestranstvá,
• plochy na ob iansku vybavenos situova v rozptyle v obytnej zóne mesta (v súlade
s významom a potrebami je potrebné na nich umiest ova stavby pre školstvo, kultúru, na
cirkevné ú ely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod
a služby, verejné stravovanie a služby, do asné ubytovanie, telesnú výchovu, správu
a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpe nos ),
• ob iansku vybavenos umiest ova v samostatných objektoch, ale aj ako sú as objektov
polyfunk ných.
• verejnoprospešnou stavbou v oblasti ob ianskeho vybavenia je:
- G. rozšírenie cintorína

E.e) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VÝROBY
Podrobné zásady pre jednotluivé funk né bloky sú uvedené v „Súhrnnnej charakteristike
urbanistických blokov“. Vo všeobecnosti pre územie výroby (jestvujúce i navrhované) platí:
• výrobu umiest ova do územia, ktoré je pre tento ú el definované v jeho funk nej štruktúre
(prednostne v priemyselnom parku regionálneho významu Dav ové),
• dodržiava navrhované diferencované plochy výroby v štruktúre:
- V – územie plôch priemyselnej výroby
- VP – územie plôch po nohospodárskej výroby
- VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
- VSP – územie zmiešané (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov
hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie
a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne,
podniky výrobných služieb, administratíva)
• uplat ova zásady starostlivosti o životné prostredie
• dodržiavanie limitov využívania územia (ochranné pásma, chranené územia...)
• rešpektova platné zákonné ustanovenia
• realizova interven né zásahy najmä na územiach jestvujúcej výroby:
- ekostabiliza né opatrenia,
ochranná, izola ná a barérová zele
zo stanovištne vhodných, geograficky
pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú
a hygienickú funkciu,
prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
• aplikácia technológií rešpektujúcich ochranu životného prostredia
• neumiest ova podniky kategórie 1 - 4.
• v kategórii 5 a 6 uvažova s možnými strednými zdrojmi zne istenia ako sú: 5.3, 5.4, 5.6, 6.1,
6.2 b) c), 6.3 – 6.23 a malými zdrojmi zne istenia v areále Dav ové, ktorý je vzdialeny od
jestvujúceho i navrhovaného obytného územia a opatrený ochrannou a izola nou zele ou
• nové objekty pre rozvoj po nohospodárskej výroby lokalizova v jestvujúcom areále (v ÚPN M
navrhovanom na rozširenie) v Žriedlovej Doline. Ochranné pásmo v Žriedlovej Doline bolo
v predošlom platnom ÚPN SÚ stanovené na 100m, preto i koncentrácia chovu musí
zodpoveda podmienkam tohto ochranného pásma.
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E.f) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA REKREÁCIE
Podrobné zásady pre jednotluivé funk né bloky sú uvedené v „Súhrnnnej charakteristike
urbanistických blokov“. Vo všeobecnosti pre územie rekreácie (jestvujúce i navrhované) platí:
• rekreáciu umiest ova do územia, ktoré je pre tento ú el definované v jeho funk nej štruktúre
• dodržiava navrhované diferencované plochy rekreácie v štruktúre:
- R - rekrea né územie
- RS - zmiešané územie rekreácie a športu
- RZ – územie záhradhárskej osady
- S – územie plôch športu
- BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
- CY - cyklotrasy
• uplat ova zásady starostlivosti o životné prostredie
• dodržiavanie limitov využívania územia (ochranné pásma, chranené územia...)
• rešpektova platné zákonné ustanovenia
• oživi pôvodnú kopani iarsku zástavbu a využi tieto územia na agroturistiku a chalupárstvo
(BR - obytné územie zmiešané - bývanie a rekreácia)

E.g) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA

E.g.1 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
rešpektova lokalizáciu existujúcej železni nej infraštruktúry a jej ochranné pásma,
rešpektova lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach
• rešpektova preložku cesty II/499
• zabezpe i územnú rezervu - koridor pre cestu II/499 (regionálneho významu) v kategórií C
9,5/70-60, v trase a úsekoch:
- západný obchvat Myjava.
- obchvat Brezová pod Bradlom
• homogenizova existujúcu trasu cesty II/499 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60.
• rezervova územný koridor pre preložku cesty II/501 v Brezovej pod Bradlom v kategórii C
9,5/70-60
Dopravná infraštruktúra bude v zmysle STN 73 61 10 a STN 736101 v nasledovných funk ných
triedach a kategóriách:
• obchvat štátnej cesty II/499 v kategórii C 9,5/70 od odbo enia z pôvodnej trasy po
navrhovanú okružnú križovatku (križovatka ciest: II/499, II/501, III/49948)
• úsek štátnej cesty II/499 od odbo enia na obchvat mimo zastavané územie bude zaradený
medzi cesty III.triedy v kategórii C 7,5/60
• úsek štátnej cesty II/499 v zastavanom území ako zberná komunikácia v kategórii MZ 8/50 vo
funk nej triede B2 vedená ulicami:
- Pieš anská,
- Garbiarska
• štátna cesta II/501 – Brezová pod Bradlom – Jablonica, ktorá sa pripája na cestu I/51 mimo
zastavané územie v kategórii C 9,5/70
• prie ahová štátna cesta II/501 v zastavanom území ako zberná komunikácia v kategórii MZ
12(11,5)/50 vo funk nej triede B2 vedená ulicami od navrhovanej okružnej križovatky:
- Myjavská
- Štúrova
- Budovate ská,
- Stani ná,
• Bukovská cesta ako zberná komunikácia MZ 8/50 vo funk nej triede B3
• trasa vedená nasledovnými ulicami ostava cestou III.triedy ako zberná komunikácia MZ 8/50:
- Jozefa Miloslava Hurbana
- Vajanského
• ostatné miestne komunikácie jestvujúce i navrhované upravi ako:
obslužné komunikácie v kategórii MO 7/40 resp. 6,5/40
obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30.
• MK jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnos úpravy, e
dopravne - organiza nými úpravami preradi do siete nemotoristických funk nej triedy D1 sk udnených komunikácií. Tieto umožnia spolo ný prístup peších i motorovej dopravy v
•
•
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•
•

•

•
•

uli nom priestore s prednos ou chodcov (obmedzenie v = 20 km/h, obytná ulica). Sk udnené
komunikácie funk nej triedy D1 realizova v kategórii MO 5,5/20.
na námestí M. R. Štefánika od križovatky s Pieš anskou ulicou ponecha obmedzená dopravu
osobitným režimom s prednos ou pešieho pohybu,
pre všetky navrhované dopravné plochy a líniové trasy, ktoré sa nachádzajú mimo hranice
zastavaného územia mesta k 1.1.1990 a sú po nohospodárskou pôdou je potrebné získanie
súhlasu príslušného orgánu k použitiu tejto na nepo nohospodárske ú ely.
pre všetky dopravné plochy a líniové trasy ur ené na verejné ú ely je potrebné zablokovanie
výstavby ako pre verejnoprospešné stavby, ktorými sú:
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
rešpektova jestvujúce cyklotrasy a vytvori územné podmienky pre navrhované cyklotrasy
doplni základnú sie ochrannej a izola nej vegetácie pozd ž jestvujúcich a navrhovaných
ciest, obnovi pôvodné ovocné aleje

E.g.2 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Ako verejnoprospešné stavby v rámci verejnotechnického vybavenia sú definované:
• verejnoprospešné stavby vyplývajúce z vyššej ÚPD
Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom
• verejnoprospešné stavby v oblasti technického vybavenia vyplývajúce z územného plánu
mesta:
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)

E.g.2.1

VODOVOD

Mesto bude zásobované z nasledujúcich vodných zdrojov:
• Žriedlová dolina prame I. a II.
• Periská prame I. a II.
• Chrenkech jarok vodné zdroje HPE1, HPE2,
• Lopušná dolina A,B pramene,
• VZ Holdošov mlyn, ktorý zásobuje skupinový vodovod Senica a bude pokrýva prípadnú
potrebu vody pre Brezovú pod Bradlom,
Akumulácia vody na území KÚ Brezová pod Bradlom
• Žriedlová dolina - akumulácia vody – záchytná nádrž
2 x 150 m3
• Baranec – akumulácia – záchytná nádrž
2 x 250 m3
• Bradliansky vodojem
2 x 250 m3.
• Lopušné vodojem
2 x 250 m3
Z vodovodu Brezová pod Bradlom je zásobovaná obec Priepasné.
Požiarna potreba vody je zabezpe ená z verejného vodovodu a v osadách, kde nie je vodovod
z vlastných studní.
Zásobovanie nových lokalít (blokov) bude pred žením jestvujúcej rozvodnej siete s maximálne
možným zaokruhovaním.
Okrem rozvodov vody v nových lokalitách je potrebné, aby sa plánovala v meste obnova
jestvujúcich prívodných a rozvodných potrubí a armatúr a drobných objektov na vodovode. Prioritou je
výmena azbeztocementového potrubia.
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Vzdialené osady, kde nie je v sú asnosti verejný vodovod budú zasobované tak ako v sú asnosti
z vlastných studní.

E.g.2.2

KANALIZÁCIA

Ako verejnoprospešné stavby v rámci verejnotechnického vybavenia sú definované:
• verejnoprospešné stavby vyplývajúce z vyššej ÚPD
Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom
Odkanalizovanie územia a zásahy pre jej fungovanie:
• udržiava vybudovanú jednotná kanalizácia zaústenú do istiarne odpadových vôd,
• zabezpe i rekonštrukciu OV v zmysle požiadavky verejnoprospešnej stavby z ÚPN VÚC v
oblasti odvádzania a istenia odpadových vôd
• zabezpe i nutnú rekonštrukciu kanaliza nej siete
• v navrhovaných urbanistických blokoch bude budovaná prednostne splašková kanalizácia s
riešením vôd z povrchového odtoku mimo existujúci kanaliza ný systém
• as odvádzaných odpadových vôd sú i zostávajú od ah ované do Brezovského potoka.
• vo vzdialenejších prímestských osadách sú i ostanú splaškové vody z jednotlivých stavieb
sústre ované do bezodtokových žúmp,
• bloky N1V, N2V a N2BV musia ma regulované vypúš anie daž ových vôd zo zastavaných a
spevnených plôch do vodných tokov, omu zodpovedá priebežný povolený odtok z návrhovej
zrážky s periodicitou 0,5 trvaním 15 min a sú asným koeficientom odtoku 0,05. Nadlimitný
odtok z výrobných areálov je potrebné zadrža v reten ných nádržiach s regulovaným
odtokom, dimenzovaných na zrážku s periodicitou 0,05 a trvaním 15 min,
• producenti z priemyselných parkov a zo súkromných firiem sú povinní odvies splaškové vody
komunálneho charakteru cez areálovú kanalizáciu a pripoji sa na verejnú mestskú
kanalizáciu
• recipientmi pre daž ové vody sú Brezovský potok a jeho prítoky pretekajúce územím
• pred vyústením daž ových kanaliza ných potrubí do recipientov je potrebné osadenie
sedimenta ných nádrží
• daž ové vody zo zástavby budú zachytávané na súkromných pozemkov, ím sa šetrí pitná
voda a zachováva potrebný koeficient vlhkosti pre zele
• daž ové prívalové vody z okolitých svahoch za ú elom ochrany zastavaného územia mesta
zachytáva povrchovými rigolmi do vsakovacích jám,
• na parkoviskách sa musí osadi odlu ova ropných látok
• návrh odvádzania a zneškod ovania odpadových vôd musí zoh ad ova požiadavky na
istenie vôd v zmysle Zákona o vodách . 364/2004 Z.z.

E.g.2.3

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

E.g.2.3.1 Rozvody VN a NN
•
•

rešpektova jestvujúce rozvody a zariadenia
všetky distribu né trafostanice sú napojené zo vzdušného vedenia VN 3x22 kV, linka 66JF6G:

zabezpe enie potrebného výkonu je riešené posilnením stávajúcich trafostaníc
a vybudovaním nových distribu ných trafostaníc
• nové trafostanice budú napojené zo stávajúceho vzdušného rozvodu VN
• pripojenie staníc na existujúcu VN vzdušnú linku bude realizované káblovým vedením v zemi
• rozvody NN budú vedené v zemných káblových ryhách káblami typu NAYY 4x240
• dodržiava zákon . 654/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
E.g.2.3.2 Telekomunika né rozvody
•

•
•
•

E.g.2.4
•
•
•
•

zachova jestvujúce káblové rozvody
navrhované lokality budú pripojené na vo né páry káblov MTS1, MTS2 a na optický kábel
zabezpe i podporu rozvoja IT technológií

ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
rešpektova existujúci systém zásobovania obce plynom,
plynofikovanie nových lokalít uskuto ova pred žením, alebo vysadením nových odbo iek v
asovej väzbe na postupnos výstavby, ,
technické podmienky, ako aj podmienky pripojenia na jestvujúce plynárenské zariadenia rieši
v rámci spracovania nižších stup ov projektovej dokumentácie,
návrh a podmienky riešenia napojenia konzultova s prevádzkovate om plynovodnej siete
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•

iniciova vypracovanie generelu plynu prevádzkovate om

E.g.3 ZÁSADY PRE CIVILNÚ OCHRANU OBYVATE STVA
Varovanie obyvate stva, vyrozumenie obyvate stva a ukrytie obyvate stva zabezpe i v súlade:
• so zákonom . 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvate stva v znení neskorších predpisov,
• s vyhláškou MV SR . 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe enie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
• s vyhláškou MV SR . 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe enie technických
a prevádzkových podmienok informa ného systému civilnej ochrany.
• plni úlohy na úseku civilnej ochrany v súlade s § 15 ods. l ) a § 15 ods.2) zákona o civilnej
ochrane obyvate stva,
• plni ustanovenia vyhlášky MV SR . 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpe enie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, ktorá
upravuje druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technické podmienky zariadení civilnej
ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej
situácie a v ase vojny a vojnového stavu
• v následných dokumentáciách rieši zariadenia civilnej ochrany, ktorými sú ochranné stavby a
stavby alebo ich asti a technologické sú asti, ktoré sú predur ené na plnenie úloh civilnej
ochrany, pri om za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na ú ely CO
pod a druhu ochrany:
- odolné úkryty,
- plynotesné úkryty,
- jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované na ochranu obyvate stva v ase
vojny a vojnového stavu, resp. pri vzniku mimoriadnej udalosti
- chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.
- Za stavby sa na ú ely tejto vyhlášky považujú najmä:
- sklady civilnej ochrany,
- kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
- vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany,
- strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.
• rešpektova stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany ako sú požiadavky
na územno-technické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozi né riešenie a technické
vybavenie stavieb z h adiska potrieb civilnej ochrany, uplat ujúc ich v rámci obstarávania,
navrhovania a schva ovania územnopláno-vacej dokumentácie a pri navrhovaní,
umiest ovaní a povo ovaní zariadení civilnej ochrany budovaných samostatne a budovaných
v stavbách,
• rešpektova spracované závery a odporú ania okresu Myjava v oblasti CO, z ktorých vyplýva
ohrozenie najmä týmito mimoriadnymi udalos ami:
haváriou JZ Jaslovské Bohunice,
únikom nebezpe ných látok zo stacionárnych zdrojov ohrozenia.

E.h) ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A
VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY. VYTVÁRANIA A
UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

E.h.1 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT
Ochranu kultúrneho dedi stva zabezpe i :
• rešpektovaním zákona NR SR . 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
• rešpektova a chráni kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri
nehnute ných kultúrnych pamiatok a tiež predpokladaných národných kultúrnych pamiatok
• rešpektova ochranné pásmo Pamätníka M. R. Štefánika
• rešpektova pamätihodnosti mesta, ktoré budú zahrnuté v zozname pamätihodností mesta,
vytvorenom Mestom Brezová pod Bradlom, v zmysle §14 zákona NR SR . 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu
• rešpektova a chráni územia s pôvodnou urbanistickou štruktúrou,
• rešpektova a chráni historicky a kultúrne hodnotné solitéry
• rešpektova a chráni archeologické náleziská v zmysle zákona NR SR . 49/2002 Z. z.
• rešpektova § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona .50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
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E.h.1.1

EVIDOVANÉ NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

Na území mesta Brezová pod Bradlom je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri
nehnute ných kultúrnych pamiatok ( alej len „ÚZPF") evidovaných 12 národných kultúrnych pamiatok:
• Kostol sv. Trojice s opevnením - . ÚZPF 590/1-2 - na pozemku parc. . 1 - kostol bol
pravdepodobne postavený v roku 1650, pri om bol striedavo katolícky aj evanjelický. Je
jednolo ovou stavbou so zvonovou vežou na západnej strane a vežou na východnej strane.
Na západnej a severnej stene lode kostola je murovaná empora na štyroch pilieroch. Lo je
zaklenutá valenými klenbami s výse ami. Sú as ou NKP je kamenné opevnenie s pobránim s
kamenným portálom s vro ením 1678, vsadené medzi dve bašty nepravidelného tvaru.
• Kostol (evanjelický) s areálom - . ÚZPF 581/1-3 - na pozemku parc. . 237 (kostol), 245
(fara) - kostol bol postavený v rokoch 1783 - 1784 ako klasicistický, toleran ný bez veže. V
roku 1795 bola pristavená veža. Kostol je sie ový, trojlo ový so vstavanou vežou, s 5-bokou
sväty ou. Trojstranná empora je nesená stla enými oblúkmi na štvorhranných pilieroch. Lo
je zaklenutá pruskými pla kovými klenbami. Pamiatkovým objektom NKP je fara pamätná J.
Lešku postavená v roku 1911. Prízemný objekt obd žnikového pôdorysného tvaru je
zastrešený valbovou strechou. Na hlavnej fasáde fary je umiestnená pamätná tabu a k aza J.
Leška. Tabu a je tvorená kamennou doskou, v ktorej hornej asti je umiestnený vysoký
bronzový reliéf J. Lesku s poprsím, pod ktorým je osadená textová pamätná tabu a.
• Dom meštiansky s pamätnou tabu ou (Pamätný dom Hurbanovcov), . UZPF 583/1-2 — na
pozemku parc. c. 1168 - je sú as ou uli nej zástavby námestia. Objekt je dvojpodlažný,
štvorosový, zastrešený sedlovou strechou. Postavený bol v 19. storo í, pri om jeho pôvodným
majite om bol organár Martin Šaško. Na hlavnej fasáde je umiestená žulová pamätná tabu a
udalostiam rokov 1848-49.
• Dom remeselnícky, . ÚZPF 589/0 - na pozemku parc. . 283 - objekt je sú as ou uli nej
zástavby na Hurbanovej ulici. Postavený bol v roku 1889. Ide o trojpriestorový dom z pálenej
tehly, obd žnikového pôdorysu, zastrešený valbovou strechou.
• Pamätník M. R. Štefánika, . ÚZPF 2075/0 - na pozemku parc. . 3789 - pamätník bol
postavený na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928. Mohyla je tvorená z dvoch terás stup ovito
nad sebou vyrastajúcich z hrebe a kopca, z vlastného náhrobného objektu -t um by osadenej
na pyramíde a zo štyroch obeliskov. Pamätník je dielom slovenského architekta Dušana
Jurkovi a. Národná kultúrna pamiatka Pamätník M. R. Štefánika, . ÚZPF 2075/0 - na
pozemku parc. . 3789 má vyhlásené ochranné pásmo
• Pomník a hrob Dušana Jurkovi a, . ÚZPF 576/2 - na pozemku parc. . 2 - Pomník padlým
v I. a II. svetovej vojne bol postavený v strede miestneho cintorína v roku 1948. V sarkofágu
travertínovej mohyly v tvare pyramídy bol pochovaný Dušan Jurkovi . ktorý návrh pomníka
sám vytvoril.
• Hrob s náhrobníkom Samuela Jurkovi a, . ÚZPF 587/0 - na pozemku parc. . 2 - hrob s
náhrobníkom je umiestnený na miestnom cintoríne. Postavený bol v roku 1876 významnému
slovenskému národnému budite ovi. Náhrobník je v tvare pylónu s textom na elnej strane,
umiestnený je na dvoch stup ových travertínových doskách. Náhrobný kame je z bieleho
mramoru.
• Tabu a pamätná Samuela Jurkovi a, . ÚZPF 586/0 - Pamätná tabu a vznikla v roku 1947.
venovaná je významnému slovenskému národovcovi Samuelovi Jurkovi ovi. Tabu a je od
roku 1996 umiestnená na pamätníku...
• Pomník s bustou J. M. Hurbana, . ÚZPF 580/0 — na pozemku parc. . 1142 - Pomník bol
postavený v roku 1933, umiestnený je pri vstupe do mesta, na severnom okraji intravilánu.
Tvorený je pieskovcovým podstavcom s pylónom s plastickým dvojkrížom. Na vrchu pylónu je
umiestnená bronzová busta J. M. Hurbana. Pomník je venovaný pamiatke národného dejate a
J. M. Hurbana, padlým v povstaní 1848 a v L svetovej vojne.
• Pomník s bustou Jána Husa, . ÚZPF 579/0 - na pozemku parc. . 1041 - Pomník bol
postavený v roku 1922, situovaný je v parku na konci Hurbanovej ulice. Jediný pomník J,
Husa na Slovensku má tvar pylónu. Na vrchu pylónu je umiestnená busta J. Husa a
zlomeného kríža.
• Strážnica, . ÚZPF 11936/0 – pozemok parc.
. 19189/3 - objekt vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom v k. ú. Priepasné je prízemnou stavbou s rovnou strechou. Postavený
bol v roku 1936 ako sú as areálu Mohyly gen. M. R. Štefánika, aby plnil úlohu zázemia
pamätníka.
• Dom spolkový, . ÚZPF 11935/0 – parc. . 199/4 - ide o objekt v pôdorysnom tvare písmena
„L". Krídlo orientované do námestia je dvojpodlažné, zastrešené valbovou strechou, bo né
krídlo je prevýšené, prestrešené sedlovou strechou. Objekt s kultúrnou a spolo enskou
funkciou bol postavený bol v roku 1925.
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E.h.1.2

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

V Brezovej pod Bradlom a jej okolí sú evidované polohy s výskytom ojedinelých archeologických
nálezov už od boby bronzovej, v stredoveku až do novoveku. Zoznam archeologických lokalít v
grafickej asti územnoplánovacej dokumentácie však nemôže by prístupný širokej verejnosti, ke že
evidencia archeologických lokalít a ich topografické vymedzenie sú predmetom ochrany pod a
osobitných predpisov.
Z dôvodu možného odkrytia nových archeologických lokalít je nevyhnutné akúko vek stavebnú, i
hospodársku innos v rámci územného a stavebného konania v meste Brezová pod Bradlom vopred
odsúhlasi s Krajským pamiatkovým úradom Tren ín, ktorý v zmysle § 41 pamiatkového zákona v
spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpe uje podmienky ochrany archeologických
nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
Pri príprave stavieb a inej hospodárskej innosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie
pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné v zmysle § 37 pamiatkového zákona
vykona záchranný výskum. O nevyhnutnosti vykona záchranný výskum rozhoduje Krajský
pamiatkový úrad Tren ín na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, alebo z vlastného
podnetu.
Pod a § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona .50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v prípade nájdenia veci pamiatkovej hodnoty mimo povoleného
výskumu, musí to nálezca ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Tren ín priamo, alebo
prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobi nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný de po jeho nájdení. Nález
sa musí ponecha bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou
odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo d a oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykona všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
nálezu, najmä zabezpe i ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zni eniu a odcudzeniu. Archeologický
nález môže vyzdvihnú a premiestni z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu.

E.h.1.3

PAMIATKOVÉ OBJEKTY

Na území mesta sa však nachádzajú aj viaceré alšie pamiatkové objekty, ktoré nie sú zapísané v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, a ktoré sa tiež vyzna ujú významnejšími historickými a
kultúrnymi hodnotami. Týka so to tiež odkazu pôsobenia významných osobností, ktoré sa narodili, žili
alebo svojou tvorbou boli úzko spätí s prostredím mesta. Ide o tieto alšie pamiatkové objektyi:
• Pamätná tabu a k 70. výro iu vzniku SR na Bradle
• Pamätník bojov za slobodu – I. a II. svetová vojna – miestny cintorín
• Pomník J. M. Hurbana – ul. Hurbanova
• Pomník Majstra Jána Husa – ul. Hurbanova – Husov park
• Pamätník slovenského povstania z roku 1848 – Bukovská cesta
• Pamätná tabu a mladým štúrovcom z r.1848 – Šaškov dom
• Pamätník Samuela Jurkovi a – Horný rad
• Súsošie – Slovenské povstanie 1848/49 – Horný rad
• Pamätník dr. Jána Papánka – Nám. M. R. Štefánika
• Pamätníky SNP – Dvoly a Hurbanova Dolina
• Pamätná tabu a tvorcom prvého slovenského filmu Jánošík z r. 1921 – na budove Národného
domu M.R.Š.
• Pamätná tabu a oslobodenia mesta a padlých v II. sv. vojne na budove MsÚ
• Pamätná tabu a k aza, básnika a publicistu Jána Pravoslava Lešku – na budove ev. fary
• Pamätná tabu a hudobného skladate a revolu ných piesní Štefana Fajnora – na budove klubu
dôchodcov
Tento materiál uvádzame ako doplnenie pamiatok zapísaných v štátnom zozname o alšie
dokumenty kultúrneho a historického vývoja v sídle, ktoré je potrebné rešpektova pri územnom
rozvoji sídla.
V profesionálnom záujme orgánov pamiatkovej starostlivosti je aj malomestská nízkopodlažná
zástavba pozostávajúca predovšetkým z remeselnícko-ro níckych domov.

E.h.2 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom sa nenachádzajú:
• ložiská vyhradených nerastov (nie sú ur ené chránené ložiskové územia ani dobývacie
priestory) ,
• nie je ur ené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
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•
•

nemá zaregistrované zosuvy,
nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vz ahovala ochrana ložísk nerastných surovín ani
staré banské diela v zmysle § 10 vyhlášky SGÚ . 9/1989 Zb., v znení vyhlášky SGÚ .
511992 Zb.

E.h.3 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY. VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Ochranu prírody a krajiny zabezpe i :
• rešpektovaním ustanovenia zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov,
• rešpektovaním osobitne chránené astí prírody a krajiny a ich ochranné pásma:
- CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
2. stupe ochrany
- PR Ševcova skala
4. stupe ochrany
- PR Ševcova skala ochranné pásmo 100 m von od hranice PR
3. stupe ochrany
- SKUEV0278 Brezovské Karpaty
2. a 4. stupe ochrany
- SKCHVU014 Malé Karpaty
- kataster mesta okrem vyššie uvedených ,
1. stupe ochrany
- RBc 66 Štvorvršie pri Hradišti,
- hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok,
- Brezová - vodná nádrž,
- ochranného pásma PP Mníchová úbo , ktorej hranica ochranného pásma je v dotyku
s katastrom mesta Brezová pod Bradlom
Konkrétne v jednotlivých územiach je potrebné rešpektova :
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
2. stupe ochrany v zmysle § 13 zákona ochrane prírody a krajiny.
• PR Ševcova skala
4. stupe ochrany pod a § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny, v katastri mesta zasahuje na
parcelu KN-C . 4225- as . Ochranné pásmo v zmysle § 17 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny
je vymedzené na území 100 m von od hranice PR a platí v om 3. stupe ochrany pod a § 14
citovaného zákona. Stupe ochrany PR bol vyhlásený vyhláškou KÚŽP v Tren íne . 2/2004 z I.
októbra 2004 (s ú innos ou od 1. novembra 2004) v § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky (pod a zoznamu v
prílohe).
• SKUEV0278 Brezovské Karpaty.
Na území SKUEV0278 Brezovské Karpaty platí 2. a 4. stupe ochrany v zmysle § 13 a § 15
zákona o ochrane prírody a krajiny. Jednotlivé stupne ochrany sú zastúpené na nasledovných
parcelách: 2. stupe ochrany — parcely KN-C . 4198/1, 4199. 4202, 4203/1. 4214, 4221, 4224,
4225- as , 4226, 4228/1, 4228/2, 4228/3, 4229. 4230, 4. stupe ochrany - parcela KN-C . 4225- as
(hranica je totožná s PR Ševcova skala). Dotknuté parcely ako i predmet ochrany sú uvedené vo
výnose MŽP SR . 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu. Stupe ochrany uvedený vo výnose bol upravený z 5. na 4. vyššie uvedenou vyhláškou
KÚŽP.
• SKCHVU014 Malé Karpaty
Chránené vtá ie územie SKCHVU014 Malé Karpaty bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR .
216/2005 Z. z. z 29. apríla 2005. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtá ie územie Malé Karpaty,
sú innos ou od T 11. 2009. CHVÚ sa nachádza na parcelách KN-C . 628/2, 629/1, 630/2, 631, 632,
633. 634/1, 3804, 3805. 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817,
3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 4184/1, 4184/2, 4184/3,
4185, 4186, 4187, 4188, 4198/1, 4199. 4200, 4201, 4202, 4203/1, 4204, 4205, 4206, 4 4207, 4208,
4209/1, 4209/2, 4210, 4212/1, 4214, 4215, 4216, 4217/1, 4217/2, 4217/3, 4217/4, 4218/1, 4218/2,
4218/3, 4218/4, 4218/5, 4218/6, 4219/1, 4219/2, 4219/3, 4219/4, 4220, 4221, 4222/1, 4222/2, 4222/3,
4222/4, 4222/5, 4222/6, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228/1, 4228/2, 4228/3. 4229 a 4230.
V § 2 citovanej vyhlášky je uvedený zoznam zakázaných inností, ktoré môžu ma negatívny vplyv
na predmet ochrany chráneného vtá ieho územia a je potrebné ich uvies v textovej asti ÚPN. Na
asti parc. . 4225 sú pod a §2 vyhl. . 216/2005:
1) zakázané nasledovné innosti ktoré môžu ma negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného
vtá ieho územia:
a) vykonávanie výchovnej a obnovnej ažby, zales ovania, ochrany lesa a sústre ovania dreva,
(lesohospodárska innos ) od 1. marca do 30. júna,
b) vykonávanie obnovnej ažby iným spôsobom ako ú elovým výberom v lesoch ochranných
a lesoch osobitného ur enia,
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c) obnovná ažba ve koplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným
hospodárskym spôsobom v hospodárskych lesoch,
d) odstra ovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak ur í štátny orgán
ochrany prírody a krajiny
e) umiest ovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice,
f) budovanie a vyzna enie turistického chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy alebo cyklotrasy.
2) Za zakázané innosti, ktoré môžu ma negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného
vtá ieho územia, sa na pozemkoch okrem astí uvedených v odseku 1považujú
a) lesohospodárska innos a realizácia po nohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla
vykonávaná v blízkosti hniezda, ak tak ur í orgán ochrany prírody,
b) odstra ovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak ur í orgán
ochrany prírody,
• RBc 66 Štvorvršie pri Hradišti.
V rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol vypracovaný pre
ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, sa v južnej asti katastra nachádza regionálne biocentrum RBc 66
Štvorvršie pri Hradišti.
• Hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok.
Smerom od severu k mestu sa tiahne hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok.
• Brezová - vodná nádrž
Chránená krajinná oblas Malé Karpaty lokálne významná mokra „Brezová - vodná nádrž"
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom sa nachádzajú nasledovné genofondové
plochy:
Oblas Malých Karpát pri Brezovej pod Bradlom sa vyzna uje výskytom mnohých druhov z e ade
Orchidacae a mnohými alšími druhmi xerotermofytov patriacich do skupiny chránených a
ohrozených druhov. Oblas je zaujímava po krajinárskej stránke výskytom krasového fenoménu.
Ochranu a tvorbu krajiny zabezpe i v súlade s princípmi trvalo udržate ného rozvoja, posilni jej
stabilitu a diverzitu. Vzh adom na sú asnú krajinnú štruktúru, oslabená krajina si vyžaduje
koordinovaný a ucelený systém opatrení na zvýšenie biodiverzity krajiny a obohatenie jej štruktúry
nasledovne opatreniami:
- zabezpe i protieróznu ochranu pôdneho fondu prvkami vegetácie vo forme biokoridorov,
- zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie pozd ž tokov a ciest v krajine.
- doplnenie vegetácie - pre kompozi né dotvorenie mesta.
- navrhnú doplnenie stromoradí v krajine, brehovej, plošnej a rozptýlenej zelene,
- zabezpe i reten nú schopnos v krajine (návrh ekologicko – vodohospodárskych
opatrení spoma ujúcich odtok a zvýšenie reten ného ú inku povodia, založenie
mikrodepresii),
- založenie nových prvkov ÚSES,
- koordinova rozvojové projekty s trvalou výsadbou zelene,
• na území katastra je nutné:
- dôsledne dodržiava príslušné stupne ochrany uvedené v kapitole B.k.2.1.
- nepôvodné porasty borovice iernej a smreka v lesných porastoch je vhodné nahradi
pôvodnými a to postupným odstra ovaním,
- pri obnove porastov dodržiava prirodzené druhové zloženie drevín pre dané lesné typy,
- drevo ne aži holorubným spôsobom,
- udržiava sady a záhrady patriace medzi vysokú vegetáciu, pretože sú nosite mi
krajinnotvorných prvkov
- doplni základnú sie ochrannej a izola nej vegetácie pozd ž jestvujúcich vodných tokov,
kanálov, ciest, komunikácií, o predstavuje minimálny záber pôdy (po nohospodárskej) s
efektom zníženia jej ohrozenia a znehodnocovania, obnovi pôvodné ovocné aleje
- plochy výrobných areálov doplni vegeta ným bariérovým koridorom
Riešenie predmetného územného plánu rešpektuje všetky uvedené požiadavky ochrany prírody
a krajiny a aplikuje ich v návrhu v príslušnej funk nej štruktúre, kapacitných regulatívoch ako
i opatreniach na vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene.

E.i)

ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

E.i.1 V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA
•

zavádzanie programov na znižovanie množstva základných zne is ujúcich látok
priemyselných závodoch a areáloch výroby,
20

v

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– záväzná as

•
•
•
•

•

nesituova nové ve ké zdroje zne istenia ovzdušia - podniky kategórie 1 - 4
uvažova len s možnými strednými zdrojmi zne istenia ako sú: 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 b) c), 6.3 –
6.23 a malými zdrojmi zne istenia v areále Dav ové
vylú i negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie v meste reorganizáciou základného komunika ného systému, najmä vylú ením tranzitnej dopravy mimo zastavané územie
zabezpe i výsadbu ako aj následnú starostlivos o ochrannú a izola nú zele v blízkosti železni ných tratí, frekventovaných komunikácií a v blízkosti výrobných a po nohospodárskych
areálov,
rešpektova ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok,

E.i.2 V OBLASTI ZNIŽOVANIA HLADINY HLUKU
rešpektova zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v §27 hovorí o ochrane zdravia pred hlukom. V zmysle tohto
predpisu je potrebné:
- zabezpe i , aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekro il
prípustné hodnoty a aby bola zabezpe ená ochrana vnútorného prostredia budov pred
hlukom z vonkajšieho prostredia pri sú asnom zachovaní ostatných potrebných vlastností
vnútorného prostredia.
Najvyššie prípustné hodnoty ur ujúcej veli iny hluku - ekvivalentnej hladiny LAeq,p vo vonkajších
priestoroch sú ur ené v závislosti od kategórie územia a zdroja hluku pre denný a no ný as.
Pre posudzovanú oblas kontaktných obytných území s výrobnými prevádzkami sú tieto hodnoty
ur ené takto:
•

• vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, rekrea né územie:
de
LAeq,p = 45 dB
ve er
LAeq,p = 45 dB
noc
LAeq,p = 40 dB
• vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, rekrea né zariadenia v okolí dia nic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou, železni ných dráh a letísk, mestské centrá:
de
LAeq,p = 50 dB
ve er
LAeq,p = 50 dB
noc
LAeq,p = 45 dB
Predmetný územný plán nenavrhuje rozvojové územia na plochách, kde je predpoklad prekro enia
uvedených limitom. Výnimkou je blok N4B (navrhovaný dokumentáciou, ktorú je potrebné
rešpektova ). Preto v štúdii obchvatu cestou II/499 je navrhnutá v kontaktnom území protihluková
ochrana.
Je potrebné:
• v stabilizovanom území na plochách s kontaktných so zdrojom hluku nevykonáva interven né
zásahy (prístavbu a dostavbu), ktorých dôsledkom by bolo prekro enie limitov hluku
• v stabilizovanom území na plochách kontaktných so zdrojom hluku realizova interven né zásahy
na zníženie hodnoty hluku (barierová zele , oplotenie ...)
• v rozvojových plochách zmiešaných situova bližšie k zdroju hluku objekty, ktoré tolerujú vyššiu
hranicu hluku (plochy statickej dopravy, technické priestory ob ianskej a technickej vybavenosti..)

E.i.3 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A ENVIROMENTÁLNE ZA AŽENÝCH ÚZEMIACH
Mesto Brezová pod Bradlom sa v oblasti odpadového hospodárstva riadi Programom odpadového
hospodárstva (POH) do r. 2015, ktorý bol vypracovaný pod a § 6 zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR . 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Záväzná as POH mesta Brezová pod Bradlom je vypracovaná v súlade so záväznou as ou
odpadového hospodárstva Tren ianskeho kraja, ktoré je strategickým dokumentom odpadového
hospodárstva Tren ianskeho kraja na obdobie rokov 2014 až 2015. Preto je potrebné:
• rešpektova závery v sú asnosti platného POH
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•

následné POH spracova s oh adom na zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
a samozrejme ho rešpektova :
- enviromentálne zá aže pokia neboli sanované a rekultivované sú navrhnuté na
likvidovanie, sanovanie a rekultiváciu (MY002- do asné po né hnojisko)
- sú navrhnuté kon iace skládky na rekultiváciu v súlade s POH (skládka TKO Pod
Bradlom)
- vybudova novú skládku a kompostáre bioodpadu (skládka v lokalite Kršia ky).

E.i.4 V OBLASTI OCHRANY VÔD
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E.i.5 V OBLASTI PROTIPOVOD OVEJ OCHRANY
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E.i.6 V ÚZEMIACH OHROZENÝCH ZOSUVMI
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom nie sú zaregistrované zosuvy. Je však
potrebné:
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VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA

Zastavané územie mesta Brezová pod Bradlom a jejo
astí je vymedzené v zmysle platnej
legislatívy (k 1. 1. 1991) hranicou zastavaného územia (k 1.1.1990), ktorá je vyzna ená v grafickej
asti územného plánu (podklad Geodetický a kartografický ústav Bratislava). Zastavané územie bolo
stanovené pre mestskú as a ulice (bývalé kopani iarske osady): Minár iných ulica, Danov Vrch,
Dolný a Prostredný štverník.
Navrhované zastavané územie tvorí zastavané územie k 1.1.1990, ku ktorému sú pri lenené
nasledovné územia:
•
"
%
•
"
)
#
'
*
•
Bilancie sú nasledovné:
181,626 ha
plocha zastavaného územia k 1.1.1990
385,497 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia
22

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– záväzná as

E.k) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
E.k.1 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Ochranu prírody a krajiny zabezpe i :
• rešpektovaním ustanovenia zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov,
• rešpektovaním osobitne chránené astí prírody a krajiny a ich ochranné pásma:
- CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
2. stupe ochrany
- PR Ševcova skala
4. stupe ochrany
- PR Ševcova skala ochranné pásmo 100 m von od hranice PR
3. stupe ochrany
- SKUEV0278 Brezovské Karpaty
2. a 4. stupe ochrany
- SKCHVU014 Malé Karpaty
- kataster mesta okrem vyššie uvedených ,
1. stupe ochrany
- RBc 66 Štvorvršie pri Hradišti,
- hydrický biokoridor regionálneho významu Brezovský potok,
- Brezová - vodná nádrž,
- ochranného pásma PP Mníchová úbo , ktorej hranica ochranného pásma je v dotyku
s katastrom mesta Brezová pod Bradlom
- realizovaním opatrení na ochranu migra nej trasy žiab pri vodnej nádrži Brezová.

E.k.2 OCHRANNÉ PÁSMA
V celom katastrálnom území je nutné rešpektova a dodržiava nasledovné ochranné pásma:

E.k.2.1

OCHRANNÉ PÁSMA CESTNEJ DOPRAVY

E.k.2.1.1 Technické ochranné pásma
Hranicu cestných ochranných pásiem ur ujú zvislé plochy vedené po oboch stranách
komunikácie vo vzdialenosti
• 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy,
• 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
• 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy
vzdialenosti novej zástavby (stavebná iara) sú stanovené:
•
•
•
•

20 m od osi zbernej komunikácie
11 m od osi obslužnej komunikácie
8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
8 m od osi upokojenej komunikácie

E.k.2.1.2 Hygienické ochranné pásma
Je potrebné dodrža :
•

•

pre hygienické ochranné pásma platí vyhláška MZ SR . 549/2007 Z.z. Pri návrhu výstavby objektov
ur ených na bývanie v blízkosti komunika né obchvatu mesta je potrebné zabezpe i ochranu
vnútorného prostredia ako i priliehajúceho rekrea ného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho
prostredia.
takže je tiež potrebné rešpektova zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v §27 hovorí o ochrane zdravia pred hlukom. V zmysle
tohto predpisu je potrebné zabezpe i , aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí
neprekro il prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom za ažení a aby bola zabezpe ená
ochrana vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri sú asnom zachovaní
ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.

-

vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, rekrea né územie:
de - pozemná doprava
LAeq,p = 45 dB
ve er - pozemná doprava
LAeq,p = 45 dB
noc - pozemná doprava
LAeq,p = 40 dB

-

vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov, rekrea né zariadenia v okolí dia nic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou, železni ných dráh a letísk, mestské centrá:
de - pozemná doprava
LAeq,p = 50 dB
ve er - pozemná doprava
LAeq,p = 50 dB
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noc - pozemná doprava
•

LAeq,p = 45 dB

eliminova negatívny vplyv cestnej premávky (hluk, vibrácie, prašnos ) formou izola nej zelene a
istením ciest

Predmetný územný plán nenavrhuje žiadne nové rozvojové územia v rámci jestvujúceho
zastavaného územia v mestskej asti pozd ž cesty II/501.
V rozvojových územiach osád pri cestách II. a III. triedy je stanovená stavebná iara min. 20m od
osi komunikácie.

E.k.2.2
•
•
•
•

•
•

E.k.2.3

OCHRANNÉ PÁSMA ŽELEZNICE
ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje
60 m
ochranné pásmo železnice od hranice pozemku
30 m
ochranné pásmo železni nej vle ky od osi krajnej ko aje (mimo zastav. Územie) 30 m
objekty a stavby pod a ich ú elu a funkcií situova v takej vzdialenosti od železni nej trate,
aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku zo železni nej
dopravy platnej pre príslušné objekty, stavby a územia v zmysle príslušných zákonov,
križovania objektov so železni nou tra ou rieši mimoúrov ovo.
stavebná innos v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podlieha dodržiavaniu
ustanovení zákona .513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA

Do katastrálneho územia mesta Brezová pod Bradlom nezasahujú žiadne ochranné pásma letiska.
V zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokova s Leteckým úradom Slovenskej republiky
nasledujúce stavby v následných dokumentáciách:
• stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a)),
• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vy nievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b)),
• zariadenia, ktoré môžu ruši funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c)),
• zariadenia, ktoré môžu ohrozi let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosil ovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1
písmeno d)).

E.k.2.4

OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

E.k.2.4.1 Ochranné pásma elektroenergetických zariadení
Katastrálnym územím mesta Brezová pod Bradlom vedú elektriza né sústavy s ochrannými
pásmami v zmysle zákona . 251/2012 Z.z. o energetike. Ide o nasledovné ochranné pásma:
• od 1 kV do 35 kV vrátane od krajného vodi a 10m
• ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia do 110 kV vrátane
1m
E.k.2.4.2 Ochranné pásmo telekomunika ných zariadení
• Ochranné pásmo telekomunika ných vedení – dia kový optický kábel od osi kábla 1,5 m
E.k.2.4.3 Ochranné pásmo IRT 2000 Senica II
Ochranné pásmo IRT 2000 Senica II stanovené d a 24.11.1999
20m
E.k.2.4.4 Ochranné pásmo elektrického vedenia
Pod a zákona . 654/2004 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov, §36 ochranné pásma
platí:
(1)Na ochranu zariadení elektriza nej sústavy sa zria ujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektriza nej sústavy, ktorý je ur ený na zabezpe enie
spo ahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpe enie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2)Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodi a. Vzdialenos obidvoch rovín od krajných vodi ov je pri napätí d) od 220 kV do 400 kV
vrátane 25 m.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané
g) zria ova stavby, konštrukcie a skládky,
h) vysádza a pestova trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
i) vysádza a pestova trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do
2 m od krajného vodi a vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
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j) usklad ova ahko hor avé alebo výbušné látky,
k) vykonáva innosti ohrozujúce bezpe nos osôb a majetku,
l) vykonáva
innosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpe nos
a spo ahlivos
prevádzky sústavy.
(14)Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoli stavebný úrad na
základe stanoviska prevádzkovate a prenosovej sústavy alebo distribu nej sústavy. Pretože cestný
obchvat zasahujú priamo do ochranného pásma vedenia križuje vedenie V495 v rozpätí stožiarov
.46-47, Slovenská elektriza ná prenosová sústava a.s., Bratislava ako prevádzkovate vedenia V495
žiada rešpektova v územnom konaní nasledovné podmienky:
• križovanie obchvatu cesty pod a možností rieši kolmo na ich vedenie s min. vzdialenos ou
zemných prác 15 m od základu stožiara,
• výpo et križovatky cesty s vedením oprávnenou osobou musí preukáza , že križovatka je výškovo
vyhovujúca pod a STN 33 33 01
15)Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a innosti vykonané v
ochrannom pásme je povinný odstráni na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal
vykona .
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia
• Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 22 kV je cca 25 m široké, 10 m obojstranne od
krajného vodi a.
• Ochranné pásmo vzdušného vedenia WN 110 kV je asi 38 m široké, 15 m
obojstranne od krajných vodi ov.
• Ochranné pásmo vzdušného vedenia VVN 400 kV je asi 60 m široké, 25 m
obojstranne od krajných vodi ov.
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
kábla. Táto vzdialenos je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regula nej a zabezpe ovacej techniky,
V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané
zria ova stavby, konštrukcie, skládky a vysádza trvalé porasty a jazdi osobitne ažkým
mechanizmom, vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovate a elektrického vedenia
zemné práce a iné innosti, ktoré by mohli ohrozi elektrické vedenie, spo ahlivos a bezpe nos jeho
prevádzky, pripadne by podstatne s ažovali prístup k nemu.
Ochranné pásmo transformovne
z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenos ou 10 m od konštrukcie
transformovne.
E.k.2.4.5 Ochranné pásma verejných vodovodov, verejných kanalizácií a OV
Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií a OV
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom je potrebné rešpektova v zmysle zákona
.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zemne a doplnení zákona .
276/2001 Z.z. o regulácii v sie ových odvetviach nasledovné ochranné pásma:
• do DN 500
1,5m
• nad DN 500
2,5m
Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenos ou od vonkajšieho pôdorysného okraja
vodovodného potrubia alebo kanaliza ného potrubia na obidve strany.
V pásme ochrany je zakázané:
a) vykonáva zemné práce, umiest ova stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonáva innosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo
ktoré by mohli ohrozi ich technický stav,
b) vysádza trvalé porasty,
c) umiest ova skládky,
d) vykonáva terénne úpravy.
•
ochranné pásmo OV s viac ako 500 EO pod a STN 75 64 01
100m od vonkajšieho
líca areálu OV k okraju súvislej zástavby.
Podmienky, ktoré v ochrannom pásme OV platia stanovuje správca ochranného pásma, ktorým
je Bratislavská vodárenská spolo nos , a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
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E.k.2.4.6 Ochranné pásma vodných zdrojov
V ochranných pásmach vodných zdrojov ur ených na zásobovanie obyvate stva pitnou vodou
(PHO) platí ochrana vyplývajúca z platných zákonov, záväzných opatrení a záväzných rozhodnutí.
Spôsob ochrany vôd vodárenských zdrojov musí by v súlade s ustanoveniami vodného zákona a
vyhlášky MZP SR . 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ur ovaní ochranných pásiem
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných
pásmach vodárenských zdrojov.
Pre vodné zdroje, ktorých ochranné pásma zasahujú do katastrálneho územia mesta Bbrezová
pod Bradlom boli vydané nasledovné vodoprávne rozhodnutia:
- pre v.z. stud a HGB-1 v Bukovci s prame om "Žriedlová dolina" - vod. rozh. .j. Vod.99/856/7-PHO z 20.12.1985 (ONV Senica)
- pre v.z. Hradište pod Vrátnom - studne HVH-1,2,4 s prame ami "Okence", "Zvarová" - vod.
rozh. .j. Vod. 2728/85-6/9-PHO
- pre v.z. prame "Periská" so stud ou HVB-1 - vod. rozh. .j. D-128/H1-528/873/85-6 z
23.5.1985 (ONV Senica)
- pre v.z. myjavského sk. vodovodu v k.ú. Košariská a Prašník - vod. rozh. .j. 1559/88/807/896/24/140 zo 4.9.1989 (ONV Senica)
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom je potrebné rešpektova vyhlásené:
• ochranné pásmo I. stup a vodných zdrojov :
- musí by zabezpe ené oplotením a ozna ené informatívnymi tabu ami,
- je zbavené všetkých zdrojov zne istenia, odstránené sú lesné porasty vrátane kore ových
systémov, terén je vyrovnaný a zatrávnený,
- do ochranného pásma I. stup a je zákaz vstupu, zakázaná je každá innos , ktorá nesúvisí s
prevádzkou a údržbou ochranného pásma.
• ochranné pásmo II. stup a vodných zdrojov:
- v ochrannom pásme II. stup a sa nepripúš a innos , ktorej dôsledkom by mohlo by
zne istenie vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme udí alebo zvierat
pôsobi nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvni senzorické vlastnosti vody.
Takýmito zdrojmi zne istenia alebo ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo môžu by
jestvujúce stavby alebo pripravované stavby, výrobné závody, technologické procesy a rôzne
innosti,
- spôsob ochrany vodárenského zdroja je ur ený osobitne pre každý zdroj zne istenia, ktorý
môže poškodi alebo ohrozi množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnos vôd
vodárenského zdroja. Úrove opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie, technická úprava) je
závislá od miery nebezpe nosti zariadenia alebo innosti, od jej lokalizácie v ochrannom
pásme II. stup a a od jej vzdialenosti od vodárenského zdroja.
- stavby, zariadenia a innosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne
ochrany sú najmä:
- stavby – sídliská, bytové domy a rodinné domy, po nohospodárske stavby,
kanalizácie, istiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,
- priemyselné stavby – závody, výrobne, zariadenia, sklady,
- po nohospodárska innos – farmy živo íšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec, vodnej hydiny), chov koní, tuhý a tekutý hnoj ošípaných, tekutý
hnoj hovädzieho dobytka, po né hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných
hnojív, letecká aplikácia pesticídov a umelých hnojív, mechaniza né strediská,
závlahy,
- lesohospodárska innos – letecká aplikácia pesticídov, chemické prípravky a
repelenty na ošetrovanie lesa, umelé prihnojovanie organickými a minerálnymi
hnojivami, skladovanie chemikálií, prípravky na ochranu lesa, priemyselné hnojivá,
sústre ovanie a odvoz dreva, pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty
a približovacie linky, umývanie a parkovanie motorových vozidiel a mechanizmov,
sústre ovanie dreva cez vodné toky, technický stav a zimná údržba lesných ciest,
skladovanie a tankovanie pohonných látok, nakladanie s olejmi,
- komunikácie, doprava – verejné a ú elové komunikácie, podmienky ich využívania,
ich technický stav, nepriepustné priekopy, lapa e olejov, dopravné obmedzenia,
vylú enie prepravy látok škodiacich vodám, zimná údržba,
- vodné toky – úprava toku vrátane ochrany pred záplavami,
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geologický prieskum, ažba nerastov – prieskumné vrty, ažba zemných hmôt, ažba
rašelín, zria ovanie zárezov, kame olomov, banská innos , trhacie práce,
- cintoríny, mrchoviská, skládky všetkých druhov odpadov,
- infek né prevádzky, kafilérie, bitúnky, spa ovne odpadov,
- skládky chemických látok,
- plynovody, ropovody, produktovody nebezpe ných látok,
- zásobníky plynu, erpacie stanice pohonných látok,
- rekreácia, šport.
E.k.2.4.7 Ochranné a bezpe nostné pásma plynárenských zariadení
V katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom je potrebné rešpektova v zmysle zákona .
251/2012 Z.z. o energetike § 79 ochranné pásmo a § 80 bezpe nostné pásmo nasledovné:
•
ochranné pásma:
- v zastavanom území do 0,4 Mpa
1m
- plynovod do DN 200
4m
- plynovod DN200 -500
8m
- regula ná stanica
8m
• bezpe nostné pásma:
- do DN 500 s tlakom nad 4MPa
150 m
- do DN 150 s tlakom nad 4 MPa
50 m
- regula ná stanica
50 m
Ochranné pásmo plynovodu
Ochranné a bezpe nostné pásma od existujúcich zariadení SPP v zmysle zákona 656/2004 Z.z.
nasledovné:
• VTL DN 500 PN 63
je na každú stranu od osi plynovodu
o ochranné pásmo 12 m
o bezpe nostné pásmo 150 m
• VTL DN 80 PN 25
je na každú stranu od osi plynovodu
o ochranné pásmo 8 m
o bezpe nostné pásmo 20 m
Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonáva iba na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu dodávate a plynu, za priameho dozoru nim povereného
pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí poškodenie prevádzky zariadenia
plynárenskej sústavy, je povinná okrem náhrady škody spôsobenej na plynárenskom zariadení
uhradi aj škodu za uniknutý plyn, ako aj škodu spôsobenú uniknutým plynom.
Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný
úrad vyda iba s predchádzajúcim súhlasom držite a licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské
zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch a plynovodných prípojkách sa vyžaduje aj
predchádzajúci súhlas úradu.
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpe nostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný
úrad vyda Iba s predchádzajúcim súhlasom držite a licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské
zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas
úradu.
E.k.2.4.8 Ochranné pásmo hydromeliora ných zariadení
• ochranné pásmo odvod ovacieho systému

E.k.2.5

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÝCH TOKOV

V zmysle ust. § 49 zákona . 364/2004 Z.z. o vodách platia nasledovné ochranné pásma:
• pri Brezovskom potoku a Bystrine rešpektova 10,0 m pobrežný pozemok od brehovej iary,
• pri ostatných uvedených drobných vodných tokoch rešpektova 5,0 m pobrežný pozemok od
brehovej iary,
• pri vodnej nádrži Brezová rešpektova ochranné pásmo v rozsahu 2,0 m od maximálnej
reten nej hladiny a v mieste prehradenia je to dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej päty.

E.k.2.6

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Pod a § 10 z. .326/2005 Z.z. o lesoch ochranné pásmo lesov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m
od hranice lesného pozemku a na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v
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ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva.

E.k.2.7

OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNOV

ochranné pásmo cintorína 50m pod a § 15 ods. (7) zákona íslo 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve, kde sa nemôžu umiest ova objekty nesúvisiace s pohrebníctvom

•

E.k.2.8

OCHRANNÉ HYGIENICKÉ PÁSMO PO NOHOSPODÁRSKEHO DVORA

Ochranné hygienické pásmo po nohospodárskych dvorov sa nachádza v Žriedlovej
doline U Závodných. Je sú as ou schváleného platného územného plánu. Ochranné pásmo
v Žriedlovej Doline bolo v predošlom platnom ÚPN SÚ stanovené na 100m. Preto i koncentrácia
chovu by musí zodpoveda podmienkam tohto ochranného pásma.

E.l)

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCE OVANIA
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ASTI KRAJINY

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené riešením územného plánu ako plochy
verejného záujmu, ktoré obmedzujú vlastnícke práva a podria ujú ich záujmom spolo nosti. Sú to
vymedzené plochy pre stavby ur ené na verejnoprospešné služby a plochy pre verejnotechnické
vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia (§10B odsek 3/
Stavebného zákona). Z h adiska týchto potrieb sa navrhujú plochy pre stavby miestneho významu.
Stanovenie plôch z poh adu konkrétnych parciel bude v podrobnejšej dokumentácii.

E.l.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
E.l.1.1

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD

Pod a územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stup a, ktorým je:
Územný plán regiónu Tren ianskeho kraja (schválený ako ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja), ktorého
záväzná as bola vyhlásená Nariadením vlády SR . 149/98 Z.z. a je uverejnená v Zbierke zákonov,
iastka 54 z roku 1998
Zmeny a doplnky . 1/2004 ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja d a 23.6.2004 uznesením . 259/2004 a ich záväzná as vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením Tren ianskeho samosprávneho kraja . 7/2004.
Zmeny a doplnky . 2/2004 ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja d a 26.10.2011 uznesením . 297/2011 a ich záväzná as vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením Tren ianskeho samosprávneho kraja . 8/2011.
Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom

E.l.1.2

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a
stavebného zákona
Rozšírenie cintorína
Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
Pritipovod ové opatrenia

E.l.2 PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCE OVANIE POZEMKOV
V návrhovom období je potrebné zabezpe it' sce ovanie pozemkov rozvojového územia v zmysle
stanovenej koncepcie na plochách vymedzených pre verejnoprospešné stavby:
• stavby pre verejnoprospešné služby
• stavby pre verejné dopravné a technické vybavenie
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stavby pre ochranu životného prostredia - budovanie prvkov zelene v krajine v rámci
územného systému ekologickej stability (tieto zásady premietnu do projektu pozemkových
úprav)
protipovod ové opatrenia

•

•

E.l.3 PLOCHY NA ASANÁCIU A STAVEBNÉ UZÁVERY
Predmetný územný plán nevymedzuje plochy na asanáciu ani stavebné uzávery.

E.m) UR ENIE, NA KTORÉ ASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARA A SCHVÁLI ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
DOKUMENTÁCIU NIŽŠIEHO STUP A

Územný plán mesta Brezová pod bradlom nevymedzuje plochy na ktorých by bolo potrebné
vypracova územný plán zóny.
Vymedzuje však plochy, pre ktoré bude potrebné obstara územnoplánovaciu dokumentáciu
nižšieho stup a UŠ: N1B, N3B, N1BV, N2BV, N1RS

E.n) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
V zmysle Stavebného zákona . 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky . 55/2001
Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastni pozemky a stavby za
ú elom zabezpe enia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia
podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia.
V prípade riešeného územia sú ako verejnoprospešné stavby klasifikované nasledovné stavby
(lokalizáciu vi grafickú prílohu „schéma verejnoprospešných stavieb“ - umiestnenie VPS v grafickej
asti je orienta né, presné vymedzenie plôch bude predmetom podrobnejších stup ov projektovej
dokumentácie):

E.n.1.1

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD

Pod a územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stup a, ktorým je:
Územný plán regiónu Tren ianskeho kraja (schválený ako ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja), ktorého
záväzná as bola vyhlásená Nariadením vlády SR . 149/98 Z.z. a je uverejnená v Zbierke zákonov,
iastka 54 z roku 1998
Zmeny a doplnky . 1/2004 ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja d a 23.6.2004 uznesením . 259/2004 a ich záväzná as vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením Tren ianskeho samosprávneho kraja . 7/2004.
Zmeny a doplnky . 2/2004 ÚPN VÚC Tren ianskeho kraja, schválené Zastupite stvom Tren ianskeho
samosprávneho kraja d a 26.10.2011 uznesením . 297/2011 a ich záväzná as vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením Tren ianskeho samosprávneho kraja . 8/2011.
Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom

E.n.1.2

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a
stavebného zákona
Rozšírenie cintorína
Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
Pritipovod ové opatrenia

E.o) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Schéma záväzných astí a verejnoprospešných stavieb - výkres v grafickej asti ÚPN M Brezová
pod Bradlom.
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E.p) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY URBANISTICKÝCH BLOKOV
Územie mesta je lenené pod a charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spolo nými charakteristickými znakmi. S oh adom na asový vývoj sa delia na jestvujúce S (stav),
navrhované N (návrh) – vi schéma urbanistických blokov na konci asti tejto kapitoly.

E.p.1 OBYTNÉ ÚZEMIA
E.p.1.1.1 Štruktúra obytných území
V územnom pláne mesta Brezová pod Bradlom sú obytné územia v tejto podrobnejšej funk nej
štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná
zástavba)
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba)
BV - obytné územie zmiešané (bývanie a vybavenos )
VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
ZU – územie zvláštnych ú elov (územie Ministerstva vnútra)
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov obytného územia, tvoriace stabilizované územie:
- bloky viacpodlažnej hromadnej bytovej zástavby: S1BH - S5BH
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: S1B – S4B, S5B, S6B – S10B
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a rekreácie (prevažne vo forme
chalupárstva): S1BR, S2BR
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a ob ianskej vybavenosti: S1BV, S2BV
- bloky ob ianskej vybavenosti: S1VO – S5VO, S1C, S2C
- bloky zmiešaného územia (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie
majite ov prevádzok a služobné byty), kde je bývanie len doplnkovou funkciou:
S1VSP, S2VSP
- bloky zvláštnych ú elov: S1ZU
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov obytného územia:
- bloky nízkopodlažnej bytovej zástavby: N1B, N3B, N4B, N5B, N9B
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a rekreácie (prevažne vo forme
chalupárstva): N1BR – N14BR
- bloky zmiešaného obytného územia bývania a ob ianskej vybavenosti: N1BV –
N3BV
- bloky ob ianskej vybavenosti: N1C.
- bloky zmiešaného územia (výrobné služby, po nohospodársky drobnochov, bývanie
majite ov prevádzok a služobné byty), kde je bývanie len doplnkovou funkciou:
N1VSP
- bloky zvláštnych ú elov: N1ZU
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BH - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie viacpodlažné (prevažne hromadná zástavba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade
viacpodlažná hromadná zástavba) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr.
garáže, stavby ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a
detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území
vychádza najmä z hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového
usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie
tichých priestorov a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé
bývanie. Hustota, lenenie a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie
odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie
súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné bloky sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom BH - napr. S1BH
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podkrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
•bývanie v bytových domoch, s vyhradeným
•verejná zele
•priemyselná a po nohospodárska výroba
rekrea no-zotavovacím zázemím
s negatívnymi a rušivými vplyvmi
•detské ihriská a športoviská
•obchodno-obslužná vybavenos
•skladové plochy a plochy technických
•komunikácie príjazdové, prístupové, pešie,
zabezpe ujúca denné potreby obyvate ov
zariadení nadlokálneho charakteru
cyklistické
(maloobchodné zariadenia, zariadenia
•služby negatívne ovplyv ujúce bývanie
•prislúchajúce plochy statickej dopravy
služieb a pod.), nerušiaca bývanie
•verejné technické vybavenie
• základná vybavenos zdravotníctva,
•administratíva
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
•pozd ž zberných komunikácii nenavrhova žiadnu novú obytnú zástavbu
•11 m od osi obslužnej komunikácie
•8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
•6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn, teplovod)
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou zele ou, dop anie
zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene a pravidelná údržba, rekonštrukcia technickej vybavenosti
verejnoprospešné stavby:
B.
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu,
prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E.
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F.
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
• detské ihriská a športoviská
zázemím (detské ihriská, športoviská
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
a športové ihriská, rekrea né plochy,
• skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
parková zele ),
zariadení nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• obchodno-obslužná vybavenos
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zabezpe ujúca denné potreby
bývanie
• administratíva
obyvate ov (maloobchodné
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
• skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn, teplovod)
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene, rekonštrukcia
technickej vybavenosti
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
• skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• pozd ž zberných komunikácii nenavrhova žiadnu novú obytnú zástavbu
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5BH

návrh

Obytné územie s viacpodlažnou zástavbou bytovými domami

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
podlažnos : sú asná + podklrovie
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v bytových domoch, s
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vyhradeným rekrea no-zotavovacím
• detské ihriská a športoviská
zázemím
vplyvmi
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
• skladové plochy a plochy technických
pešie, cyklistické
zabezpe ujúca denné potreby
zariadení nadlokálneho charakteru
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
obyvate ov (maloobchodné
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• verejné technické vybavenie
zariadenia, zariadenia služieb a pod.),
bývanie
• administratíva
nerušiaca bývanie
• základná vybavenos zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a školstva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• pozd ž zberných komunikácii nenavrhova žiadnu novú obytnú zástavbu
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
• 6m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia sú plochy, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade
nízkopodlažné) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby
ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a detské ihriská.
Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z
hustoty obyvate stva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania,
dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov
a ahkej orientácie; musí zodpoveda charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu
krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpe ova zdravé bývanie. Hustota, lenenie
a výška stavieb na bývanie musia umož ova najmä dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Obytné bloky sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B,
• výh adové rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú zna ené
písmenom V (výh ad), íslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. V1B.
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S1B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S2B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice cintorína

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
D. Zastávky hromadnej dopravy
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S3B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S4B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S5B

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácia príjazdová
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
remeselnícka zástavba

technická infraštruktúra
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií v súlade so
spracovanou štúdiou
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
spracovaná štúdia

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku

S6B

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácia príjazdová
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), vodojem
10 m od brehovej iary

interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

S7B

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácia príjazdová
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• SKUEV Brezovské Karpaty

interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácií
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S8B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),

technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
D. Zastávky hromadnej dopravy
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S9B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), ), VN 10m od krajného vodi a,

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
• výrobné služby jestvujúce bez
negatívneho vplyvu na bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

S10B

návrh
výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

• železnice 60m od osi krajnej ko aje
stavebná iara:
• v preluke dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo II. stup a

technická infraštruktúra
vodné zdroje
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, rekonštrukcia, výstavba v prelukách, ochranná a izola ná zele pozd ž komunikácie, nerealizova novú
výstavbu RD pozd ž cesty II/501
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

N1B

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné / bezpe nostné pásmo VT plynovodu – 8/20m , uloženie vedenia VN do
zeme v severnej asti lokality

interven né zásahy:
zachovanie hodnotných enkláv nelesnej krovinnej vegetácie a jestvujúcej verejnej zelene v rámci lokality
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
zastavovacia štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

N3B

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice cintorína

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
zastavovacia štúdia

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

N4B

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), ), VN 10m od krajného vodi a,
prekládka VN vedenia (podla štúdie)

verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
spracovaná zastavovacia štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie so zástavbou rodinnými domami
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra

N5B

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,5

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)

chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, hospodárske budovy . Slúžia
prevažne pre bývanie v rodinných domoch s vo nou štruktúrou zástavby – osídlenie
formované do usadlostí s hospodárskou innos ou, doplnené nevyhnutnou dopravnou a
technickou vybavenos ou, slúžiace aj pre ú ely agroturistiky
- Rekrea né územia obsahujú asti územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky
každodennej rekreácie bývajúceho obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných
zón musí tvori zele , najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady , trávne plochy a
prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy a zariadenia so špecifickou funkciou
(chalupárstvo, agroturistika)
Obytné bloky zmiešané (bývanie a rekreácia) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešané (bývanie a rekreácia) sú zna ené písmenom S (stav),
íslom jestvujúceho bloku a písmenom BR (bývanie a rekreácia) - napr. S1BR
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie a rekreácia) sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BR (bývanie a rekreácia) - napr.
N1BR.
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy

S1BR

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 6 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
5m od brehovej iary

verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

vodné zdroje
interven né zásahy

S2BR

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

N1BR

výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
SKCHVU014 Malé Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
poskytujúcich i prechodné ubytovanie
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

N2BR

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
SKCHVU014 Malé Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N3BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi koridoru výh adovej cesty II/501,
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
10 m od brehovej iary
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N4BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, elektro), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N5BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

51

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– záväzná as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N6BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa

N7BR

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro)
50 m od hranice lesného pozemku

ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N8BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
10 m od brehovej iary
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

54

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– záväzná as

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N9BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro) , VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N10BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N11BR

výh ad

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore ( elektro)
50 m od hranice lesného pozemku

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
s hospodárskou innos ou
nevyžadujúcou hygienické ochranné
pásmo
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

N12BR

výh ad

podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,8

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro), VN 10m od krajného vodi a,
50 m od hranice lesného pozemku
10 m od brehovej iary

technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
vodný tok
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N13BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)

N14BR

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,15
podlažnos : 3 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,8
• vzdialenos objektov susediacich
vlastníkov min. 50 m,
• zastavaná plocha 1 vlastníka max.
300 m2
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
s hospodárskou innos ou
výroba s negatívnymi a rušivými
• zele rodinných domov
nevyžadujúcou hygienické ochranné
vplyvmi
• detské ihriská a športoviská
pásmo
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• prechodné ubytovanie ako sú as
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
rekrea nej funkcie
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu
• verejné technické vybavenie
bývanie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore ( elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
vodný tok
5 m od brehovej iary
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy:
rekonštrukcia, dostavba, prístavba, nadstavba jestvujúcej štruktúry
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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BS - obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná
remeselná výroba)
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia, ktoré sú ur ené pre obytné domy (v tomto prípade nízkopodlažné) a k
nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, a tiež výrobné priestory s drobnou
remeselnou výrobou a výrobnými službami bez rušivých ú inkov na prioritnú funkciu,
ktorou je bývanie ( na chránené vnútorné i vonkajšie prostredie).
Obytné bloky zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná remeselná
výroba) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešaného (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná
drobná remeselná výroba) sú zna ené písmenom S (stav), íslom jestvujúceho bloku
a písmenami BS - napr. S1BS

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BS

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie, nezávadné výrobné služby, nezávadná drobná
remeselná výroba)

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
• bývanie
výroba, ktorá nesp a podmienky
• objekty s priestormi pre nezávadnú
• ochranná a izola ná zele
prípustnej funkcie
drobnú remeselnú výrobu a výrobné
• zele rodinných domov
služby bez negatívneho vplyvu na
• skladové plochy a plochy technických
• detské ihriská a športoviská
životné prostredie a prioritnú fuknkciu
zariadení nadlokálneho charakteru
• komunikácie príjazdové, prístupové,
územia (pri povo ovaní výrobnej
•
služby negatívne ovplyv ujúce
pešie, cyklistické
prevádzky musia majitelia doloži
bývanie a rekreáciu
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
posudok, že ich prevádzka nie je
• verejné technické vybavenie
zdravotným rizikom pre susedné
obytné vnútorné a vonkajšie chránené
územie) , s ochrannou a izola nou
zele ou na vlastnom pozemku
• vybavenos dennej potreby
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
12 m od osi zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od lesného pozemku
chránené územia
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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BV - obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )
Ide v tomto prípade o:
- Obytné územia slúžiace prevažne na umiest ovanie polyfunk ných objektov bývania a
ob ianskej vybavenosti, v blízkosti centra alebo na rozvojových osiach resp.
exponovaných uzloch
Obytné bloky zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia zmiešaného (bývanie a ob ianska vybavenos ) sú zna ené
písmenom S (stav), íslom jestvujúceho bloku a písmenom BV (bývanie a ob ianska
vybavenos ) - napr. S1BV
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešaného (bývanie a ob ianska
vybavenos ) sú zna ené písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom BV
(bývanie a ob ianska vybavenos ) - napr. N1BV.

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1BV

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 5 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,3
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie v obytných a polyfunk ných
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
domoch (bývanie a vybavenos )
výroba
• detské ihriská a športoviská
• vybavenos administratívno –správna, • komunikácie príjazdové, prístupové,
• skladové plochy a plochy technických
obchodno-obslužná, základná
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
vybavenos zdravotníctva a sociálnej
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služby negatívne ovplyv ujúce
starostlivosti
bývanie a rekreáciu
vstavané podzemné i nadzemné
• cirkevné zariadenia
garáže
• verejného stravovanie a ubytovanie
• verejné technické vybavenie
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné priestranstvo, park
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie, 11 m od osi obslužnej komunikácie, 8 m od osi
upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochrana kultúrneho dedi stva
• NKP: Kostol sv.Trojice s opevnením, Pamätný dom Hurbanovcov, pomník s bustou J.
M. Hurbana, Dom spolkový,
• pamiatkové objekty: Pamätník dr. Jána Papánka, Pamätná tabu a tvorcom 1.
slovenského filmu Jánošík, Pamätná tabu a oslobodenia mesta a padlých v II. sv.
vojne na budove MsÚ
interven né zásahy:
dobudovanie urbanistickej štruktúry mestského charakteru s verejnými priestormi, zele ou
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,6
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2BV

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,6

podlažnos : do 5 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,3

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v obytných a polyfunk ných
domoch (bývanie a vybavenos )
• vybavenos obchodno-obslužná,
základná vybavenos zdravotníctva a
sociálnej starostlivosti
• verejného stravovanie a ubytovanie
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné priestranstvo, park

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
vstavané podzemné i nadzemné
garáže
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

stavebná iara:
• v prelukách dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)

technická infraštruktúra
interven né zásahy:
dobudovanie urbanistickej štruktúry mestského charakteru s verejnými priestormi, zele ou
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

N1BV

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 5 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie vo viacpodlažných obytných
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
alebo polyfunk ných domoch (bývanie
• detské ihriská a športoviská
a vybavenos )
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• obchodno-obslužná vybavenos
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
• cirkevné zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu
• verejného stravovanie a ubytovanie
vstavané podzemné i nadzemné
garáže
• základná vybavenos zdravotníctva a
• verejné technické vybavenie
sociálnej starostlivosti
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné priestranstvo, park
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
interven né zásahy:
dobudovanie urbanistickej štruktúry mestského charakteru s verejnými priestormi, zele ou, eliminácia estetickej závady
garáží
verejnoprospešné stavby:
A.
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B.
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E.
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F.
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
zastavovacia štúdia

max. index zastavanej plochy: 0,4
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

N2BV

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• bývanie vo viacpodlažných obytných
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
alebo polyfunk ných domoch
• detské ihriská a športoviská
obchodno-obslužná vybavenos
•
skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• cirkevné zariadenia
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
• vybavenos verejného stravovania a
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie a rekreáciu
ubytovania
vstavané podzemné i nadzemné
garáže
• základná vybavenos zdravotníctva a
sociálnej starostlivosti
• verejné technické vybavenie
• základná vybavenos vzdelávania a
kultúry
• verejné priestranstvo, park
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 20m od osi zbernej komunikácie (pozd ž zbernej komunikácie umiest ova

max. index zastavanej plochy: 0,4

stavby s funkciou ob ianskej vybavenosti, ktoré budú tvori prirodzenú
protihlukovú clonu pre vzdialenejšie obytné objekty)
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
vodný tok
10 m od brehovej iary
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev vrátane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenie
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
urbanistická štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Obytné územie zmiešané (bývanie a ob ianska vybavenos )

N3BV

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• sociálne bývanie, služobné byty
• verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• základná vybavenos zdravotníctva a
• ihriská a športoviská
•
skladové plochy a plochy technických
sociálnej starostlivosti
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
zariadení nadlokálneho charakteru
• základná vybavenos vzdelávania
vstavané podzemné i nadzemné
• služby negatívne ovplyv ujúce
a kultúry
garáže
bývanie a rekreáciu
vybavenos verejného stravovania a • verejné technické vybavenie
ubytovania
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20 m od zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
vodný tok
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, dostavba
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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VO - obytné územie s prevahou plôch ob ianskej vybavenosti
- Obytné územia obsahujú aj plochy na ob ianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s
významom a potrebami obcí a miest môžu umiest ova stavby pre školstvo, kultúru, na
cirkevné ú ely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod
a služby, verejné stravovanie a služby, do asné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a
riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpe nos ; základné ob ianske vybavenie musí
skladbou a kapacitou zodpoveda ve kosti a funkcii obce a niektoré ob ianske vybavenia
aj potrebám záujmového územia.
Obytné bloky ob ianskej vybavenosti sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia ob ianskej vybavenosti sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom VO (ob ianska vybavenos ) - napr. S1VO
• navrhované rozvojové plochy obytného územia ob ianskej vybavenosti sú zna ené
písmenom N (návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom OV (ob ianska vybavenos ) napr. N1VO.
C - územie plôch ob ianskej vybavenosti ( cintorín)
- Plochy na ob ianske vybavenie predstavujúce plochy ur ené pre špecifické zariadenia
verejnej vybavenosti - cintorín s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene.
Bloky ob ianskej vybavenosti – cintorína sú zna ené nasledovne:
• jestvujúce územia ob ianskej vybavenosti – cintorína sú zna ené písmenom S (stav), íslom
jestvujúceho bloku a písmenom C (cintorín) - napr. S1C
• navrhované rozvojové plochy ob ianskej vybavenosti - cintorína sú zna ené písmenom N
(návrh), íslom rozvojového bloku a písmenom C (cintorín) - napr. N1C.
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• vybavenos administratívno –správna, • verejná zele
• priemyselná a po nohospodárska
obchodno-obslužná, základná
výroba
• detské ihriská a športoviská
vybavenos zdravotníctva a sociálnej
• skladové plochy a plochy technických
• komunikácie príjazdové, prístupové,
starostlivosti
zariadení nadlokálneho charakteru
pešie, cyklistické
• cirkevné zariadenia
•
služby negatívne ovplyv ujúce
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• verejného stravovanie a ubytovanie
bývanie .
vstavané podzemné i nadzemné
• vybavenos vzdelávania a kultúry
garáže
• verejné priestranstvo, park
• verejné technické vybavenie
• trhovisko
• bývanie v polyfunk ných objektoch
(ob ianska vybavenos a bývanie)
• dopravná vybavenos
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
interven né zásahy:
humanizácia verejného priestoru, dostavba, prístavba, zvyšovanie kapacity statickej dopravy parkoviskami s vysokou
zele ou, dop anie a pravidelná údržba zelene geograficky pôvodnými a osved enými druhmi zelene, rekonštrukcia
technickej vybavenosti
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• vybavenos vzdelávania
• školské športoviská a ihriská
• zele , parková úprava

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• detské ihriská a športoviská
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• verejné technické vybavenie
• služobné bývanie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce obytné
územie
• bývanie

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 8 m od osi upokojenej komunikácie
v pri ahlom komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),

technická infraštruktúra
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• SPHM
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• rýchle ob erstvenie
• príslúchajúce hygienické zariadenie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce obytné
územie
• bývanie

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 12 m od osi obslužnej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),

technická infraštruktúra
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• verejné stravovanie
• prechodné ubytovanie
• turizmis
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
• rýchle ob erstvenie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

podlažnos : do 5NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce obytné
územie
• bývanie

stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 12 m od osi obslužnej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,

technická infraštruktúra
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
D. Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby a navrhované
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5VO

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 8NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• vybavenos vzdelávania a kultúry
• verejné technické vybavenie
• priemyselná a po nohospodárska
výroba
• verejné stravovanie
• ihriská a športoviská
•
skladové plochy a plochy technických
• prechodné ubytovanie
• prislúchajúce plochy statickej dopravy,
zariadení
nadlokálneho charakteru
• turizmis
• verejné technické vybavenie
•
služby
negatívne
ovplyv ujúce obytné
• prislúchajúce plochy statickej dopravy, • služobné bývanie
územie
• školské športoviská a ihriská
• bývanie
• zele , parková úprava
• sociálne služby
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 20m od osi zbernej komunikácie
• 12 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
interven né zásahy:
dostavba, prístavba, realizácia zelene, ochranná a izola ná zele
verejnoprospešné stavby:

max. index zastavanej plochy: 0,5

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1C

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti – cintorín

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• cintorín, urnový háj,
• plochy menších parkovo upravených
plôch,
• ostatná verejná zele ,
• špecifické zariadenia verejnej
vybavenosti (obradné miestnosti,
krematóriá, domy smútku, kostoly a
modlitebne a pod.)

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• ochranná a izola ná zele
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• služby súvisiace s pohrebníctvom
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• stavebná výroba a výroba stavebných
hmôt,
• skladovanie a distribúcia.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava

technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
ochrana kultúrneho dedi stva

25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
50m od hranice cintorína
NKP: Kostol sv. Trojice s opevnením, Pomník a hrob Dušana Jurkovi a, Hrob s
náhrobníkom Samuela Jurkovi a

interven né zásahy:
uplat ova prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín, zabezpe i stálu starostlivos a údržbu cintorína
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
G. Rozšírenie cintorína
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2C

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti – cintorín

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• cintorín v súlade s tradíciou

podlažnos : do 2NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• ochranná a izola ná zele
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• služby súvisiace s pohrebníctvom
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• stavebná výroba a výroba stavebných
hmôt,
• skladovanie a distribúcia.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
v pri ahlom komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn),
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
ochrana kultúrneho dedi stva
ochrana a údržba jestvujúcich hrobov a náhrobkov
interven né zásahy:
zabezpe i stálu starostlivos a údržbu cintorína
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie ob ianskej vybavenosti - cintorín

N1C

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia
min. index zelene: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• cintorín,
• verejná zele
• bývanie,
• urnový háj,
• ochranná a izola ná zele
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• plochy menších parkovo upravených
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• po nohospodárska výroba,
plôch,
pešie, cyklistické
• priemyselná výroba,
• ostatná verejná zele ,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• stavebná výroba a výroba stavebných
• špecifické zariadenia verejnej
• služby súvisiace s pohrebníctvom
hmôt,
vybavenosti (obradné miestnosti,
• verejné technické vybavenie
• skladovanie a distribúcia.
krematóriá, domy smútku, kostoly a
modlitebne a pod.)
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi navrhovanej cesty II/499,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v rámci areálu (voda, kanál, elektro), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
interven né zásahy:
pri realizácii zelene uplat ova prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
G. Rozšírenie cintorína
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

max. index zastavanej plochy: 0,5

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie zvláštnych ú elov (územie Ministerstva vnútra)

S1ZU
N1ZU

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• zariadenie MV SR

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

podlažnos : do 4 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• ochranná a izola ná zele
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• stavebná výroba a výroba stavebných
hmôt,
• skladovanie a distribúcia.

50 m od lesného pozemku
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty

interven né zásahy:
pri realizácii zelene uplat ova prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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E.p.2 VÝROBNÉ ÚZEMIA
E.p.2.1.1 Štruktúra výrobných území
V – územie plôch priemyselnej výroby
VP – územie plôch po nohospodárskej výroby
VS - územie plôch nezávadných výrobných služieb
VSP – územie zmiešané (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat
limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné
prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb, administratíva)
VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov výrobného územia, stabilizované územie:
- bloky priemyselnej výroby: S1V
- bloky po nohospodárskej výroby: S1VP
- bloky území s nezávadnymi výrobnými službami: S1VS – S6VS
- bloky zmiešaného územia (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov
hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie
a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne,
podniky výrobných služieb, administratíva), kde je bývanie len doplnkovou funkciou:
S1VSP, S2VSP
- bloky území technickej vybavenosti, skládok odpadu:S1VT
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov výrobného územia:
- bloky priemyselnej výroby: N1V, N2V
- bloky po nohospodárskej výroby: N1VP
- bloky území s nezávadnymi výrobnými službami: N1VS – N4VS
- bloky zmiešaného územia (výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov
hospodárskych zvierat limitovaný vzdialenos ou obytného územia, skladovanie
a distribúcia, opravárenské a servisné prevádzky, prevádzky komunálne a miestne,
podniky výrobných služieb, administratíva), kde je bývanie len doplnkovou funkciou:
N1VSP
- bloky území technickej vybavenosti, skládok odpadu:N1VT
V - výrobné územie s plochami priemyselnej výroby
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru
prevádzky sú neprípustné v obytných, rekrea ných a zmiešaných územiach,
- pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zria ujú v obciach s ve kým objemom priemyselnej
výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického
vybavenia musia zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a
energií,
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1V

návrh

Územie plôch priemyselnej výroby

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 12 m výšky

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• priemyselná výroba kategórie 5,6 (5.3, • komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
5.4,5.6,6.1,6.2b)c),6.3–6.23 a malé
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
zdroje zne istenia pod a zák. .
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zák.
• technické vybavenie
• priemyselná výroba kategórie 1,2,3,4
. 318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
zne istenia pod a zák. . 137/2010
• skladovanie a distribúcia
Z. z.o ovzduší v znení zák. .
• podniky výrobných služieb
318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
• stavebná iara: ponecha koridor pre obchvat cesty II/501 , vzdialenos od osi koridoru
22 m
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
• ochranné pásmo železnice od hranice pozemku 30 m
• ochr. pásmo železni nej vle ky od osi krajnej ko aje (mimo zastav. územie) 30 m
technická infraštruktúra
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma, VN 10m od krajného vodi a
vodné toky
ochranné pásmo 10 m od brehovej iary
ochranné pásma lesa
50 m od lesného pozemku
interven né zásahy
výstavba nových objektov, rekonštrukcia, prestavba, prístavba, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie plôch priemyselnej výroby

N1V

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 12 m výšky

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• priemyselná výroba kategórie 5,6 (5.3, • komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
5.4,5.6,6.1,6.2b)c),6.3–6.23 a malé
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
zdroje zne istenia pod a zák. .
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zák.
• technické vybavenie
• priemyselná výroba kategórie 1,2,3,4
. 318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
zne istenia pod a zák. . 137/2010
• skladovanie a distribúcia
Z. z.o ovzduší v znení zák. .
• podniky výrobných služieb
318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a, ochranné / bezpe nostné pásmo VT plynovodu – 8/20m
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie plôch priemyselnej výroby

N2V

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 12 m výšky

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
• priemyselná výroba kategórie 5,6 (5.3, • komunikácie príjazdové, prístupové,
5.4,5.6,6.1,6.2b)c),6.3–6.23 a malé
ú elové, pešie, cyklistické,
zdroje zne istenia pod a zák. .
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
137/2010 Z. z.o ovzduší v znení zák.
• technické vybavenie
. 318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410
• skladovanie a distribúcia
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
25m od osi koridoru cesty II/501 vo výh ade,
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie

min. index zelene: 0,25

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• rekreácia a verejné športoviská,
• verejná vybavenos
• priemyselná výroba kategórie 1,2,3,4
zne istenia pod a zák. . 137/2010
Z. z.o ovzduší v znení zák. .
318/2012 Z. z. a vyhlášky . 410

• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
• ochranné pásmo železnice od hranice pozemku železnice 30 m
technická infraštruktúra
odvodnenie
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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VP - výrobné územie s plochami po nohospodárskej výroby
Ide v tomto prípade o:
- územia pre rozvoj po nohospodárskej výroby, ktoré sú ur ené pre situovanie stavieb
a zariadení zameraných na po nospodársku výrobu
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VP

návrh

Výrobné územie po nohospodárske

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• chov hospodárskych zvierat
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie
limitovaný ochranným pásmom 100m
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
v súlade s doteraz platným ÚP
• verejná vybavenos
• skladovanie a distribúcia
• priemyselná výroba
• opravárenské a servisné prevádzky
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 10 m od osi obslužnej zbernej komunikácie
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo po nohosp.dvora 100 m od hranice pozemku (v súlade s platným ÚP)
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie po nohospodárske

N1VP

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• chov hospodárskych zvierat
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie
limitovaný ochranným pásmom 100m
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
v súlade s doteraz platným ÚP
• verejná vybavenos
• skladovanie a distribúcia
• priemyselná výroba
• opravárenské a servisné prevádzky
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 10 m od osi obslužnej zbernej komunikácie
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo po nohosp.dvora 100 m od hranice pozemku (v súlade s platným ÚP)
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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VS - výrobné územie s plochami drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
Ide v tomto prípade o:
- plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru
prevádzky sú nevhodné v obytných a zmiešaných územiach,
- pre drobnú priemyselnú výrobu, kapacita a riešenie verejného dopravného a
technického vybavenia musia zabezpe ova požiadavky na prepravu osôb, tovaru,
surovín a energií,
Pod pojmom výrobné služby rozumieme drobné výrobné prevádzky poskytujúce služby, ktoré by
vzh adom na charakter prevádzky boli v obytnom a rekrea nom území neprípustné (hluk,
preprava,...).

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia reginálne
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara: 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
v rámci areálu (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
ú elové, pešie, cyklistické,
malokapacitné
• rekreácia a verejné športoviská,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• skladovanie a distribúcia
• verejná vybavenos
• technické vybavenie
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v rámci areálu (voda, kanál, elektro, plyn), VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo cintorína
50m od hranice cintorína
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S3VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S4VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
ú elové, pešie, cyklistické,
malokapacitné
• rekreácia a verejné športoviská,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• skladovanie a distribúcia
• verejná vybavenos
• technické vybavenie
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
• 6 m od osi upokojenej komunikácie
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
chránené územia
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo vodného toku
5m od brehovej iary
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, výstavba nových objektov, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová
zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni
izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S5VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
ú elové, pešie, cyklistické,
malokapacitné
• rekreácia a verejné športoviská,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• skladovanie a distribúcia
• verejná vybavenos
• technické vybavenie
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne
vhodných, geograficky pôvodných rastlín, uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú
funkciu
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S6VS

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
ú elové, pešie, cyklistické,
malokapacitné
• rekreácia a verejné športoviská,
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• skladovanie a distribúcia
• verejná vybavenos
• technické vybavenie
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
dodrža jestvujúcu stavebnú iaru
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo cintorína
50 m od hranice cintorína
ochranné pásmo vodného toku
10m od brehovej iary
interven né zásahy
rekonštrukcia, prístavba, prestavba, ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne
vhodných, geograficky pôvodných rastlín, viacvrstvová a vzrastlá zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

N1VS

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• komunikácie príjazdové, prístupové,
• bývanie,
malokapacitné
ú elové, pešie, cyklistické,
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• obslužná vybavenos , stravovanie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 11 m od osi obslužnej komunikácie
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a,
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

návrh

N2VS
N3VS

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• skladovanie a distribúcia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie,
• opravárenské a servisné prevádzky
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
• prevádzky komunálne a miestne
• verejná vybavenos
• podniky výrobných služieb
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 12 m od osi zbernej komunikácie
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m – potrebný súhlas železnice
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vodného toku
chránené územia
ochrana kultúrneho dedi stva
interven né zásahy
opatrenia proti zaplavovaniu vylievaním vody zo železni nej priekopy, ktorá zachytáva povrchový odtk z vyžšie položeného
lesa
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Výrobné územie drobnej priemyselnej výroby a výrobných služieb

N4VS

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,7

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,25

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie,
malokapacitné
• technické vybavenie
• rekreácia a verejné športoviská,
• skladovanie a distribúcia
• verejná vybavenos
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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VSP – územie zmiešané
Ide v tomto prípade o:
- výrobnoproduk né zariadenia malokapacitné, chov hospodárskych zvierat limitovaný
vzdialenos ou obytného územia, skladovanie a distribúcia, opravárenské a servisné
prevádzky, prevádzky komunálne a miestne, podniky výrobných služieb,
administratíva
- prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú
nevhodné v obytných a zmiešaných obytných územiach

VT - územie technickej vybavenosti, skládok odpadu

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VSP

návrh

Výrobné územie zmiešané (drobná priemyselná výroba, drobnochov, bývanie
majite ov, služobné bývanie)

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie s výnimkou uvedenou
malokapacitné
v doplnkovej funkcii
• technické vybavenie
• chov hospodárskych zvierat
• rekreácia a verejné športoviská,
• bývanie majite ov
limitovaný vzdialenos ou obytného
• verejná vybavenos
• služobné prechodné bývanie
územia
• skladovanie a distribúcia
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
12 m od osi zbernej komunikácie
technická infraštruktúra
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie, postupná adaptácia na funkciu uvedenú vo funk nom využití
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S2VSP

návrh

Výrobné územie zmiešané (drobná priemyselná výroba, drobnochov, bývanie
majite ov, služobné bývanie)

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
neprípustné funkcie:
• výrobnoproduk né zariadenia
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• bývanie s výnimkou uvedenou
malokapacitné
v doplnkovej funkcii
• technické vybavenie
• chov hospodárskych zvierat
•
rekreácia a verejné športoviská,
• bývanie majite ov
limitovaný vzdialenos ou obytného
•
verejná vybavenos
• služobné prechodné bývanie
územia
• skladovanie a distribúcia
• opravárenské a servisné prevádzky
• prevádzky komunálne a miestne
• podniky výrobných služieb
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
technická infraštruktúra
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pásmo vodného toku
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie, siláž usklad ova i na alej vyhovujúcim spôsobom ( v plastových
obaloch a v silážnom ž abe), zabezpe i pravidelné monitorovanie daného územia
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1VT

návrh

Územie technickej vybavenosti, skládok odpadu

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,8

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
doplnkové funkcie:
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• OV
• technické vybavenie
• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
stavebná iara:

min. index zelene: 0,2

neprípustné funkcie:
• všetky okrem prípustných a
doplnkových

• 12 m od osi zbernej komunikácie
• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
technická infraštruktúra
(voda, kanál, elektro)
ochranné pásmo OV
50 m od hranice areálu
ochranné pásmo vodného toku
10 m od brehovej iary
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie,
verejnoprospešné stavby:
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie technickej vybavenosti, skládok odpadu

N1VT

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,5
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• skládka bioodpadu vrátane

kompostárne

podlažnos : do 3 NP vrátane podkrovia
alebo 9 m výšky objektu

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• všetky okrem prípustných a
doplnkových

• ochranná, izola ná a bariérová zele
• plochy vnútroareálovej zelene
• administratíva
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
technická infraštruktúra
(voda, elektro)
ochranné pásmo lesa
50 m od hranice lesného pozemku
interven né zásahy
ekostabiliza né opatrenia, ochranná, izola ná a barérová zele zo stanovištne vhodných, geograficky pôvodných rastlín,
uplat ova viacvrstvovú a vzrastlú zele , ktorá bude plni izola nú a hygienickú funkciu, prestavba, dostavba, rekonštrukcia,
aplikácia technológií, ktoré šetria životné prostredie,
verejnoprospešné stavby:
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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E.p.3 REKREA NÉ ÚZEMIA
E.p.3.1.1 Štruktúra rekrea ných území:
R - rekrea né územie
RS - zmiešané územie rekreácie a športu
RZ – územie záhradhárskej osady
S – územie plôch športu
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov rekrea ného územia, stabilizované územie:
- bloky zmiešané územie rekreácie a športu: S1RS, S2RS
- bloky územia záhradhárskych osád: S1RZ – S5RZ
- bloky územia s prevahou športových zariadení: S1S
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov výrobného územia:
bloky rekrea né s prevahou plôch rekreácie: N1R - N3R (krajinno – architektonické doriešenie NKP
Bradlo)
- bloky zmiešané územie rekreácie a športu: S1RS, S2RS
- bloky územia záhradhárskych osád: S1RZ – S5RZ
- bloky územia s prevahou športových zariadení: S1S
R – rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho
obyvate stva a turistov. Podstatnú as rekrea ných zón musí tvori zele prípadne aj
vodné toky a iné vodné plochy. Do rekrea nej plochy sa môžu umiestni športové
zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania. Patria sem i plochy
verejne prístupnej zelene v prírodnom prostredí s kumuláciou rekrea nozotavovacích aktivít.

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie

N1R

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,3
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• plochy zelene

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,7

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
VN 10m od krajného vodi a,
ochranné pásmo lesa
50 m od lesného pozemku
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie

N2R

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,3

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,7

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• plochy zelene

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

50 m od lesného pozemku
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty

ochrana kultúrneho dedi stva
verejnoprospešné stavby:
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Rekrea né územie s prevahou plôch rekreácie

N3R

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,3

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,7

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• NKP
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• plochy zelene
• lesné pozemky

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
50 m od lesného pozemku
chránené územia
ochranné pásmo NKP
ochrana kultúrneho dedi stva
NKP Mohyla gen.M.R.Štefánika na Bradle
interven né zásahy
na základe riešenia navrhnutého štúdiou „Krajinno-architektonické doriešenie areálu NKP-Mohyly gen.M.R.Štefánika na
Bradle“ a následných podrobnejších dokumentácií, nevhodnos rúbania lesa holorubným spôsobom
verejnoprospešné stavby:
C. Pešie a cyklistické chodníky
F. Úprava verejných priestranstiev vrátane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúca si
plošné rozšírenie stavby
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
spracovaná štúdia
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RS - územie rekreácie a športu s prevahou športových plôch
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí, ktoré zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie s prevahou
športových aktivít bývajúceho obyvate stva a turistov. Do rekrea nej plochy sa
umiet ujú hlavne športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného
stravovania

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Zmiešané územia rekreácie a športu

N1RS

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,05
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• športové zariadenia a ihriská bez
trvalého stavebného zásahu
• plochy zelene
• plážová úprava pobrežia
• hygienické zariadenie
za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

ochranné pásmo vodnej nádrže

podlažnos : do 1 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,9

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• turistický chodník, cyklotrasa

neprípustné funkcie:
• bývanie a prechodné ubytovanie
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia
• športovo-rekrea né aktivity výrazne
narúšajúce prírodné prostredie

kanalizácia
50 m od lesného pozemku
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
• opatrenia na ochranu migra nej trasy žiab

2,0 m od maximálnej reten nej hladiny a v mieste prehradenia je to
dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej päty.

interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít – v rozsahu a potrieb prípustnej funkcie
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
F. Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a stavebného zákona
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
urbanistická štúdia
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

S1RS

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara: 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty

interven né zásahy
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

Obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,4
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie
• bývanie v rodinných domoch
• vybavenos dennej potreby nerušiaca
bývanie a rekreáciu

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo lesa
chránené územia

vodné zdroje
interven né zásahy

S2RS

návrh
výh ad

podlažnos : 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,6

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• zele rodinných domov a chát
• detské ihriská a športoviská
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a po nohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyv ujúce
bývanie

stavebná iara:
• 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
v komunika nom koridore (voda, kanál, elektro, plyn)
50 m od hranice lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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S – územie plôch športu
- územia obcí, na sa umiest ujú športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia
verejného stravovania pre návštevníkov športovísk, plochy zelene
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

S1S

návrh

Územie plôch športu

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,05

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,9

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• športoviská, ihriská, kúpaliská
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• obslužná vybavenos , stravovanie
• plochy zelene

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
ochranné pásmo lesa
chránené územia

• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
50 m od lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

vodné zdroje
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

návrh

Územie plôch športu

N1S

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia

max. index zastavanej plochy: 0,05

podlažnos : do 2 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,9

regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• oddychovo – rekrea ná funkcia,
• športoviská, ihriská, kúpaliská
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• obslužná vybavenos , stravovanie
• plochy zelene

doplnkové funkcie:
• verejná zele
• súkromná zele
• komunikácia príjazdová (lesná cesta),
turistický chodník, cyklotrasa
• prislúchajúce plochy statickej dopravy
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• bývanie,
• zvä šovanie jestvujúcej zastavanej
plochy
• obchodno-obslužná vybavenos ,
• po nohospodárska výroba,
• priemyselná výroba,
• skladovanie a distribúcia

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
ochranné pásmo lesa
chránené územia

• ochranné pásmo železnice od osi krajnej ko aje 60 m
50 m od lesného pozemku
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
ochranné pásmo II. stup a

vodné zdroje
verejnoprospešné stavby:
A. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných
rozvojových lokalít
E. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

92

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom– záväzná as

RZ – územie záhradhárskej osady
Ide v tomto prípade o:
- územia obcí s plochami vyhradenej zelene s kumuláciou zeleninársko-ovocinárskych
produk ných aktivít a iasto ne aj rekrea no-zotavovacích aktivít, ktoré suplujú
v prípade Brezovej pod Bradlom záhrady rodinných domov prevažne pre obyvate ov
sídlisk

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SRZ

návrh

Územie záhradkárskych osád

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• záhrady a sady
• prechodné ubytovanie ako sú as
rekrea nej funkcie,
• oddychovo – rekrea né plochy zelene

doplnkové funkcie:
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia

neprípustné funkcie:
• po nohospodárska a priemyselná
výroba
• innosti negatívne ovplyv ujúce
životné prostredie
• trvalé bývanie

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
technická infraštruktúra
ochranné pásmo cintorína
interven né zásahy:
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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E.p.4 KRAJINA
E.p.4.1.1 Štruktúra krajiny
ZS - sady a záhrady
LU - lúky
LS – lesy
PO – orná pôda
NV – nelesná vegetácia
Jestvujúce bloky krajiny (S –stav)

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SZS

návrh

Územie záhrad a sadov

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• záhrady a sady
• nelesná drevinná vegetácia,
• krajinná zele
• sú as ochranných pásiem
za aženos územia:
technická infraštruktúra
vodné toky
chránené územia

doplnkové funkcie:
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
ochranné pásmo 10 m, resp.5 m od brehovej iary
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
50 m od lesného pozemku
ochranné pásmo II. stup a

ochranné pásma lesa
vodné zdroje
interven né zásahy:
• postupná náhrada porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• obnova pôvodných druhov ovocných stromov
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SLU

návrh

Územie lúk a pasienkov

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• lú ne porasty
• kosené sady
• nelesná drevinná vegetácia,
• krajinná zele .

doplnkové funkcie:
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia
• protipovod ové opatrenia

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
trasy verejných komunikácií
technická infraštruktúra
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
• realizácia ekostabiliza ných opatrení uvedených v kapitole B.k.2.2
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SLS

návrh

Územie lesov

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• hospodárske lesy,
• ochranné lesy,
• lesy osobitného ur enia,
• nelesná drevinná vegetácia,
• krajinná zele .

doplnkové funkcie:
• ú elové zariadenia hospodárskeho
využívania lesov• ú elové lesné
hospodárske komunikácie,
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej
technicko – infraštrukturálnej obsluhy
územia
• vodné toky a plochy,
• protipovod ové zariadenia

neprípustné funkcie:
• aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore
so zákonom .326/2005 Z. z. o
lesoch.

za aženos územia:
ochranné pásma:
doprava
trasy verejných komunikácií
technická infraštruktúra
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
vodné zdroje
ochranné pásmo II. stup a
interven né zásahy:
• obnova lesa v súlade s lesohospodárskymi plánmi,
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
• realizácia ekostabiliza ných opatrení uvedených v kapitole B.k.2.2
verejnoprospešné stavby:
B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SPO

návrh

Plochy ornej pôdy

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• po nohospodársky obhospodarovaná
po nohospodárska pôda za lenená do
po nohospodárskeho pôdneho fondu,
• ú elové zariadenia (zavlažovanie,
odvodnenie a pod.)
• krajinná zele na po nohospodárskej
pôde
• protipovod ové opatrenia

doplnkové funkcie:
• ú elové po nohospodárske
komunikácie, príjazdové a prístupové
komunikácie, pešie komunikácie a
zjazdné chodníky, cyklistické, pešie ,
turistické a náu né chodníky
• zariadenia a vedenia verejnej

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

technicko – infraštrukturálnej
obsluhy územia,
• vodné toky a plochy,
• protipovod ové zariadenia

za aženos územia: vi kapitolu B.i.
doprava
technická infraštruktúra
cintoríny
vodné toky
chránené územia

ochranné pásma lesa
vodné zdroje
interven né zásahy:

cesty s ochrannými pásmami , železnica s ochranné pásmom
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
ochranné pásma 50m od hranice cintorína
ochranné pásmo 10 m, resp.5 m od brehovej iary
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
50 m od lesného pozemku
ochranné pásmo II. stup a

Neohrozova stabilitu po nohospodárskej krajiny vytvorením podmienok pre eróziu pôdy, zamokrenie pozemkov
v dôsledku utlá ania pôd, nadmerným vysušovaním pozemkov nevhodnými melioráciami, zne istením zdrojov
vody dusi nanmi, eutrofizáciou vodných zdrojov nadbytkom dusíka a fosforu, znižovaním biodiverzity a
devastáciou po nohospodárskej krajiny. Obmedzi aplikáciu chemikálií a ich vylú enie v ekologicky hodnotnom
priestore riešeného územia (vi kapitolu B.k.2.2.3.)
verejnoprospešné stavby:
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
G. Rozšírenie cintorína
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
J. Protipovod ové opatrenia
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O FUNK NOM BLOKU

stav

Funk né využitie:

SNV

návrh

Územie nelesnej stromovej krovinnej vegetácie

výh ad

regulatívy intenzity využitia územia
regulatívy funk ného využitia:
prípustné funkcie:
• krajinná zele ,

za aženos územia:
doprava
technická infraštruktúra
vodné toky
chránené územia

doplnkové funkcie:
• príjazdové a prístupové komunikácie,
pešie komunikácie a zjazdné
chodníky
• zariadenia a plochy pre odstavovanie
vozidiel
• cyklistické, pešie , turistické a náu né
chodníky
• zariadenia a vedenia technicko –
infraštrukturálnej obsluhy územia

neprípustné funkcie:
aktivity a innosti, ktoré sú v rozpore s:
• zákonom . 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní po nohospodárskej pôdy
• nariadením vlády SR .58/2013 Z.z. o
odvodoch za od atie a neoprávnený
záber po nohospodárskej pôdy

cesty s ochrannými pásmami , železnica s ochranným pásmom
plyn, elektro, voda, kanál a ich ochranné pásma
ochranné pásmo 10 m, resp.5 m od brehovej iary
v kontakte s:
• CHKO Malé Karpaty as Brezovské Karpaty
• SKCHVU014 Malé Karpaty
• na hranici SKUEV 0278 Brezovské Karpaty
50 m od lesného pozemku
ochranné pásmo II. stup a

ochranné pásma lesa
vodné zdroje
interven né zásahy:
• obnova lesa v súlade s lesohospodárskymi plánmi,
• postupná obnova porastov s neprirodzeným druhovým zložením
• uplat ova druhy porastov stanovištne vhodné
• realizácia ekostabiliza ných opatrení uvedených v kapitole B.k.2.2
verejnoprospešné stavby:
C. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
H. Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
I.
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
J.

vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B)
Protipovod ové opatrenia

potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a
stavebného zákona
Rozšírenie cintorína
Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
Pritipovod ové opatrenia

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD

Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry pre obsluhu navrhovaných rozvojových lokalít
Kombinované koridory miestnych komunikácií (v ítane chodníkov) a technickej
infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít
Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky
Zastávky hromadnej dopravy jestvujúce ur ené na rekonštrukciu, vyžadujúce si
plošné rozšírenie stavby a navrhované
Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
Úprava verejných priestranstiev v ítane zelene, ktoré majú charakter stavby pod a
stavebného zákona
Rozšírenie cintorína
Regulérne skládky odpadu a zberné dvory
Technická infraštruktúra v katastri mesta navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu
alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených
v bode A a B)
Pritipovod ové opatrenia

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

Verejná kanalizácia v aglomerácii Brezová pod Bradlom

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD

