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Územný plán obce Chocholná-Velčice – smerná textová časť

A.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.a) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI, DOKUMENTÁCII, OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI
A.a.1 ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE
Ukazovateľ

jednotka

ukazovateľ

Prvá písomná zmienka o obci

rok

Nadmorská výška
Katastrálna výmera
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2015

m
ha
obyvateľ

48°51'58.265"N, 17°56'43.94"E
Malá Chocholná r.1396, Veľká Chocholná r. 1481,
Velčice r. 1345
v strede obce je 220 m n. m.,
v chotári 198-806 m n. m.
2 789 ha
1705

Poštové smerovacie číslo
pošta Chocholná-Velčíce

PSČ

91304

Telefónne smerové číslo

č.

032

E-mail

obec@chocholnavelcice.sk

Poloha - súradnice

A.a.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII
Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.1 (ZaD č.1) je zapracovanie zmien a doplnkov
schváleného Územný plán obce (ÚPN-O) Chocholná-Velčice v rozsahu:
• Rozšírenie urbanistického bloku N1B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy (lokalita
Orešie – úzke)
• Rozšírenie urbanistického bloku N2B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy (lokalita
Pod Hliníky - Dubenec)
• Rozšírenie urbanistického bloku S3B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy (lokalita
Dubenec)

A.a.3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
Názov a adresa
Obec Chocholná-Velčice, Obecný úrad Chocholná-Velčice, pošta 913 04 Chocholná-Velčíce
Oprávnený zástupca obstarávateľa
Ing. Ľubomír Škriečka – starosta obce Chocholná-Velčice
Kontaktná osoba poverená obstarávaním
Ing. arch. Marianna Bogyová, (poverená obstarávaním ÚPN-O Chocholná-Velčice, v zmysle §2a
zákona č. 50/1976 Zb. - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov), email: aabp@aabp.sk

A.a.4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI
Názov a adresa
Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110, 921 01 Piešťany
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Anna Pernecká

A.a.5 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ A PODKLADOCH
Kapitola sa dopĺňa:
Podkladom pre spracovanie ZaD č.1 je aj „ Uznesenie č.5/2020-OZ konaného 21.2..2020
v Chocholnej-Velčiciach.
Návrh riešenia ZaD1 ÚPN O Chocholná -Velčice je v súlade so schváleným Zadaním ÚPN
O Chocholná-Velčice.

A.b) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI
A.b.1 DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
Predmet Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice formuloval obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie obce – obec Chocholná-Velčice, na základe vyvíjajúcich sa potrieb
obce, požiadaviek a podnetov vlastníkov území dotknutých predmetnými ZaD č.1 v súlade
s rozvojovými potrebami obce. Bloky navrhované ZaD č.1 majú vo svojom značení na konci
označenia „/1“ (napr.: N1B/1 – rozšírenie bloku N1B navrhovaného ÚPN O; S3B/1 – rozšírenie
7
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jestvujúceho bloku S3B o prieluku; V2B/1 – výhľadové rozšírenie bloku N2B navrhovaného ÚPN O)
pre súčasnú i budúcu identifikáciu, že boli predmetom ZaD č.1.
Údaje a bilancie v tabuľkách a texty ovplyvnené ZaD č.1 sú v políčkach modrej farby.

A.b.2 CIELE ROZVOJA ÚZEMIA
A.b.2.1

GLOBÁLNY CIEĽ

Ustanovenie kapitoly ostávajú bez zmeny.

A.b.2.2

STRATEGICKÉ A ŠPECIFICKÉ CIELE

Ustanovenie kapitoly ostávajú bez zmeny.

A.b.3 HLAVNÝMI ÚLOHAMI PRE RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÚ NAJMÄ:
• Ustanovenie kapitoly ostávajú bez zmeny.

A.b.4 ČASOVÝ HORIZONT V RIEŠENÍ ÚPN O
Ustanovenie kapitoly ostávajú bez zmeny.

A.c) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
Ustanovenia tejto kapitoly sa na konci dopĺňajú:
Územný plán obce (ÚPN O) Chocholná-Velčice bol schválený OZ Chocholná-Velčice 03.05.2019
uznesením číslo 22/2019 - OZ.

A.d) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM
Kapitola sa dopĺňa nasledovne:
ZaD č.1 nie sú v rozpore so schváleným Zadaním ÚPN O Chocholná-Velčice. Zadanie bolo
schválené v OZ uznesením č. 4/2017 - OZ zo dňa 17.02.2017.
Ostatné ustanovenie kapitoly ostáva bez zmeny.
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
B.a) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO OPIS
B.a.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Za úvodný odstavec tejto kapitoly sa dopĺňa odstavec:
Riešeným územím ZaD č.1 sú plochy území blokov N1B/1, N2B/1, S3B/1 (zaradené do
návrhového obdobia) a blok V2B/1 (zaradený do výhľadového obdobia).
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B.a.2 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Za úvodný odstavec tejto kapitoly sa dopĺňa odstavec:
ZaD1 riešia nasledovné rozvojové územia:
1. N1B/1 - Rozšírenie urbanistického bloku N1B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy
(lokalita Orešie – úzke) severne mimo zastavané územie k 1.1.1990 v návrhovom období.
Obec má záujem predmetné územie v súlade s požiadavkami jeho vlastníkov pripraviť
pozemkovými úpravami pre funkciu bývania v rodinných domoch. Predmetné územie je svažité
a v súčasnosti ho tvorí poľnohospodárska pôda, ktorej navrhované využitie si vyžiada jej predbežný
záber (5,0912 ha). Kedže územie zasahuje až po hranicu, kde terén presahuje výšku 243 m n.m. Bpv
(viď kapitolu B.i.2.1.1) je možné plánovať na tomto území len nízkopodlažnú zástavbu. Severnú
hranicu bloku N1B navrhovanú ÚPN O Chocholná-Velčice tvorila ochranná, izolačná a vodozádržná
zeleň s protieróznymi zariadeniami a opatreniami, je potrebné uvedené presunúť a realizovať na
severnej hranici bloku N1B/1 navrhovaného ZaD1 (viď kapitolu C.a.1.1.3 a kapitolu E.m.1.1.3). Prístup
do bloku N1B/1 je navrhovaný cez severnú časť bloku N1B navrhovanou komunikáciou vedenou v
trase jestvujúcej poľnej cesty a navrhovanou komunikáciou vedenou jej západným okrajom.
2. N2B/1 - Rozšírenie urbanistického bloku N2B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy
(lokalita Pod Hliníky – Dubenec) južne mimo zastavané územie k 1.1.1990 v návrhovom
období.
Obec má záujem predmetné územie južne od bloku N2B v súlade s požiadavkami jeho vlastníkov
pripraviť pozemkovými úpravami pre funkciu bývania v rodinných domoch. Predmetné územie je
svažité a v súčasnosti ho tvorí poľnohospodárska pôda, ktorej navrhované využitie si vyžiada jej
predbežný záber 2,6025 ha.
3. S3B/1 - Rozšírenie urbanistického bloku S3B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy
(lokalita Dubenec) v návrhovom období.
Uvedené územie nachádzajúce sa južne od komunikácie III/1876 (v zastavanom území zberná
komunikácia) rozširuje blok S3B o blok S3B/1 severne až po spomenutú cestu. V súčasnosti ho tvorí
poľnohospodárska orná pôda a nelesná drevinová vegetácia, ktorou je pokrytá svažitá kontaktná časť
územia s vyššie spomenutou zbernou komunikáciou. Navrhované funkčné využitie si vyžaduje záber
poľnohospodárskej pôdy (0,5441 ha). Vlastníci tejto lokality majú záujem i napriek skutočnosti, že
územie križuje elektro vzdušné vedenie VN ho využiť na bývanie. Preto bude potrebné vzdušné
vedenie VN preložiť do zeme. Prístup do bloku S3B/1 bude z priľahlej zbernej komunikácie.
4. V2B/1- Rozšírenie urbanistického bloku N2B s funkčným využitím – bývanie, o nové plochy
vo výhľadovom období.
Predmetné územie je svažité a v súčasnosti ho tvorí poľnohospodárska pôda, ktorej navrhované
využitie by si vyžiadalo predbežný záber 2,0882 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorý nebol vydaný
príslušným odborom OÚ Trenčín v rámci procesu prerokovania predmetných ZaD1 č.1 súhlas. Preto
bolo uvedené územie zaradené do výhľadu.

B.a.3 POLOHA
Poloha území dotknutých ZaD č.1 viď kapitolu B.a.1.

B.a.4 KLÍMA
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.a.5 KRAJINA
B.a.5.1

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.a.5.2

OBRAZ SÍDELNÉHO ÚTVARU V KRAJINE A KRAJINNO – ESTETICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.a.5.3

ŠTRUKTÚRA KRAJINY

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Chocholná-Velčice je Územný plán
veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja, schválený 14.04.1998, uznesením vlády
SR č.284/1998, ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z.,
uverejnenom v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998 a jeho zmeny a doplnky:
- Zmeny a doplnky č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený
Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie
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TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja, bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa
23.6.2004.
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD
č.2 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.
297/2011, dňa 26.10.2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
TSK č.8/2011
- Zmeny a doplnky č. 3/2018 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018 a ich záväzná
časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.
7/2018; VZN nadobudlo účinnosť dňa 28.06.2018.
ÚPN obce Chocholná-Velčice a predmetné ZaD1 sú v súlade so záväznou časťou vyššie uvedenej
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Ustanovenia záväzných častí uvedeného ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja a záväzných častí jeho zmien a doplnkov, ktoré sa týkajú obce ChocholnáVelčice boli uvedené v tejto kapitole v ÚPN O Chocholná –Velčice.

B.c) 1.8

VÝSTAVBA ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ

PREDPOKLADY

B.c.1 OBYVATEĽSTVO
B.c.1.1

SÚČASNÝ STAV A ROZBOR

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia. V súčasnosti prebieha nové sčítanie ľudí, domov a bytov.

B.c.1.2

PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA

Kapitola sa upravuje a dopĺňa nasledovne:
ÚPN O Chocholná-Velčice uvažoval s nárastom o 1278 obyvateľov a predmetné ZaD1 o 221 (z
toho v návrhu 196 a vo výhľade 25 obyvateľov). Celkový nárast v návrhovom období je o 1474, t.j.
o 86,5%). To znamená, že pri naplnení navrhovanej kapacity bývania by obec mala 3169 obyvateľov,
z toho v návrhovom období 3169 obyvateľov.
Kapacitu urbanistických blokov obytného územia viď nasledujúcu tabuľku:
ZaD č.1 upravujú tabuľku nasledovne (modré údaje a údaje v modrých políčkach) :
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10

32

5

16

6

19

7

22

5

16

2

7

N1B

55

170

N1B/1

42

130

28

87

18

56

S5B
S6B
S7B
S8B
S9B
S10B
S11B

nebilancovaný

nízkopodlažné bývanie, prevažne RD

S4B

preluky sú súčasťou celkovej plošnej bilancie blokov

návrh

stav

S3B/11

S12B

N2B

1

3

N2B/2
V2B/1
N3B

3
nízkopodlažné bývanie, prevažne RD

N4B

10

N5B
N6B
N7B
N8B
N9B
N10B
N11B
N1BR

bývanie a
rekreácia

N2BR
S1VO,B
O,B

bývanie a
vybaveno
sť
bývanie,
rekreácia
,
vybaveno
sť

N1BO
N1BRO
S1C,VO
N1C,O
S1C

12

37

39

121

125

385

19

59

88

273

8

25

7

22

8

25

1

4

6

18

10

30

**

**

5

16

6

18

1

4

1

4

517

1606

476

1474

cintorín a
vybaveno
sť

5

cintorín

1

obyvateľov

10
10

S3B

RD/BJ

3
3

funkcia

10

výhľad

obyvateľov

výhľad

RD/BJ

pracovníkov

návrh

3

S1B
S2B

obyvateľov

poznámka

stav

RD/BJ

označenie bloku

8

25

8

25

10

V1C
lokality spolu
z toho v navrhovaných
blokoch

**

**

**
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poznámka:** súčasť bilancií jestvujúceho stabilizovaného územia

B.d) RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ
OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

B.d.1 ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.d.2 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
B.e.1 SÚČASNÝ STAV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.e.2 NÁVRH RIEŠENIA
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia, ide o všeobecné zásady.
Obytné územie
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia, podrobnejšie riešenie blokov, ktoré sú predmetom ZaD1 viď
C.a.1; E.m.1.
Výrobné územie
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
Rekreačné územie
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.f) NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ
B.f.1 PREVLÁDAJÚCE FUNKČNÉ ÚZEMIA V OBCI CHOCHOLNÁ-VELČICE
B.f.1.1

SÚČASNÉ FUNKČNÉ ČLENENIE KATASTRA

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.

B.f.1.2

NÁVRH RIEŠENIA

Ostáva v platnosti nasledovné:
Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spoločnými charakteristickými znakmi a s ohľadom na časový vývoj sa dajú deliť na jestvujúce S
(stav), navrhované N (návrh) a výhľadové V (výhľad ) – viď schéma urbanistických blokov.
Sumarizácia jestvujúcich, novonavrhovaných a výhľadových lokalít - blokov je v nasledujúcej
tabuľke. Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy sú zhrnuté v tabuľkovej časti
„Súhrnná
charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj súčasťou „Záväznej časti ÚPN O“ tiež
v tabuľkovej forme.
V ÚPN O Chocholná-Velčice je riešené územie v tejto podrobnejšej funkčnej štruktúre (jestvujúce,
navrhované i výhľadové plochy):
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
VO - obytné územie zmiešané s prevahou občianskej vybavenosti
BZ - obytné územia obsahujúce plochy záhrad a zelene, kde z dôvodov rôznych limitov a obmedzení
môžu byť situované len drobné stavby spĺňajúce podmienky ochranných pásiem a limitov v danom
území
BR – zmiešané územie obytné a rekreačné
BRO - Zmiešané územie obytné, rekreačné a občianskej vybavenosti
C - územie plôch občianskej vybavenosti ( cintorín)
O - objekty súvisiace s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná zeleň
R – územie s prevahou plôch rekreácie
S – územie s prevahou plôch športu
RS – územie rekreácie a športu s prevahou plôch rekreácie
V - výrobné územie priemyselnej výroby
VS - výrobné územie nezávadnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
VP – výrobné územie zmiešané - poľnohospodárska výroba nevyžadujúca ochranné pásmo
a priemyselná výroba
N1D,VS - územie zmiešané - dopravná vybavenosť, výrobné služby
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D – komunikácie (navrhované mimo iné funkčné bloky)
ZS - sady a záhrady
LU - lúky a pasienky
LS – lesy
PO – poľnohospodárska pôda orná
NV – nelesná lúčna, krovinná a stromová vegetácia
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Tabuľka funkčného využitia blokov riešeného územia
ZaD č.1 upravujú tabuľku nasledovne (modré údaje a údaje v modrých políčkach) :
kapacita, počet, rozsah VPS

S2B

3,9075

3,9075

S3B

3,7258

3,7258

S4B
S5B
S6B
S7B
S8B

0,5441
1,7354

6,7811

6,7811

5,8518

5,8518

11,0752

11,0752 1,3423

3,2130

3,2130

6,0444

6,0444

S10B

3,8015

3,8015

S11B

1,6063

1,6063

4,8120

4,8120

S9B

S12B

**

**

3

10

3
3

10
10

10

32

5

16

6

19

7

22

5

16

2

7

55

176

N1B/1

5,0912

5,0912

42

130

N2B

3,6184

28

90

N2B/1

2,6025

18

56

12

37

1

3

2,6025

3,7397

N4B

3,0946

3,0946

39

121

11,5397

11,5397

125

385

2,8782

2,8782

19

59

8,8522

8,8522

88

273

nízkopodlažné bývanie, prevažne RD

N3B

N7B
N8B
N9B
N10B
N11B
N1BR

bývanie a
rekreácia

S1BR
N2BR

0,7760

bývanie a
vybavenosť
bývanie,
rekreácia,
vybavenosť

N1BO
N1BRO
S1C,VO

cintorín a
vybavenosť

N1C,O
S1C

cintorín

V1C

2,9637

3

10

2,0569

0,6023

1,4546

8

25

1,2442

0,3131

1,0953

7

22

1,8061

1,8652

8

25

0,1898

0,1898

1

4

1,2485

1,2485

6

18

**

**

10

30

***

***

2,2709

S1VO,
BO,B

BCDEFGIJ
BCDEFGIJ
BCDEFGIJ
ABCDEFGIJ
BCDEFGIJ
BCDEFGIJ
BCDEFGIJ

BCDEFGIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ

2,0882

V2B/1

N6B

BCDEFGIJ

BCDEFGIJ

8,7779

3,3097

BCDEFGIJ

10

8,7779

N5B

návštevníkov
/deň
BCDEFGIJ

N1B

0,0828

pracovníkov

obyvateľov

pracovníkov

obyvateľov

RD/BJ

poznámka

BCDEFGIJ

0,5441

1,7354

VPS

návrh

nebilancovaný

10,1656
preluky sú súčasťou celkovej plošnej bilancie blokov

10,1656

nízkopodlažné bývanie, prevažne RD

S1B

S3B/1

výhľad

návrh

stav

celková

funkcia

výhľad

návrh

stav

stav

RD/BJ

plocha v ha

označenie bloku

4,7110
2,9258

2,2709

0,4333

0,6850

ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
I
ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ

2,4925
0,6085

0,7805

0,6694
2,2510

ACDEFGHIJ

4,7110

0,6085
1,0431

ABCDEFGHIJ

5

16

6

1

4

1 1

18

10
4

20 ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
15

0,2630

5

ABCEFGHIJ

0,6694

10

ABCEFGIJ

2,2510

1
0,685

15

1

EFGIJ
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N1RS
N2RS
S1S

šport

1,4054

1,4054

39,5356

39,5356

8,1984

8,1984

2,1562

2,1562

9,0704

9,0704

0,9921

0,9921

S1V
výrobné územia : V- priemyselnávýroba; VSvýrobné služby; VP – priemyselná
a poľnohospodárska výroba, Ppoľnohospodárska výroba

S1VP
S2VP
S3VP
S4VP
N1VP
N1P
N2P
N1V
N1VS
N3D

10

**

CFHIJ

**

CFIJ

SZ
SLU

lúky

SNV

nelesná
vegetácia

SLS

lesy

SPO

poľnohosp.
pôda

lokality ÚPN O spolu

CEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
ABCDEFHIJ
ABCDEFHIJ
ABCDEFHIJ
ABCDEFHIJ

5,1259

ABCDEFHIJ

1,3092

HIJ

**

0,5303

HIJ

4,1470

4,1470

ABCEFHIJ

4,7210

4,7210

ABCDEFHIJ

0,9372

ABCDEFHIJ
ABCDEFGHIJ

5,2745

1,1583

*

4,1162

HIJ
nebilancované
územie

doprava,
vybavenosť,
výrobné
služby
sady a
záhrady

ABCEFGHIJ
BCEFGHIJ

3,2454

doprava

N1D,
VS

20

nezisťované

S2RS

6,6665

*

S1RS

ABCEFGHIJ

***

rekreácia a šport

rekreácia

S1R

***

***

lokality ZaD1 spolu

77,4400

0,685

8,2378 2,0882

lokality UPN O +ZaD1

84,9928

2,7732

HIJ
HIJ
HIJ
HIJ
**

**

**

454

1410

63

196

517

1606

***

***

poznámka:
* odhad kapacity, spresnenie bude v následnej podrobnejšej dokumentácii na základe
konkrétneho investičného zámeru v medziach regulatívov stanovených v záväznej časti
** súčasť bilancií jestvujúceho stabilizovaného územia
*** nemá výpovednú hodnotu

B.g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU,
VÝROBY A REKREÁCIE.
B.g.1 OBYTNÉ ÚZEMIA
B.g.1.1

OBYTNÉ ÚZEMIE – DEFINÍCIA

Ostáva v platnosti nasledovné:
Podľa §12, ods. 9 vyhlášky č.55/2001 Z.z obytné územia sú plochy, ktoré sú určené pre obytné
domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia,
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie
jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie
a z ich výškového usporiadania. dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota,
členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä, dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytu, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a
civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
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Podľa §12, ods. 10 predmetnej vyhlášky obytné územia obsahujú aj:
a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu
umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc,
spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie,
telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske
vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske
vybavenia aj potrebám záujmového územia;
b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným
potrebám.
Táto definícia platí pre všetky obytné lokality v územnom pláne obce Chocholná-Velčice, ktoré sú
ďalej spodrobnené (viď aj komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia).
B.g.1.1.1 Štruktúra obytných území
Ostáva v platnosti nasledovné:
V územnom pláne obce Chocholná-Velčice sú obytné územia v tejto podrobnejšej funkčnej
štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
VO – obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
BZ - obytné územia, kde z dôvodov rôznych limitov a obmedzení môžu byť situované len drobné
stavby (podľa zákon č.50/1976Zb.§139b) spĺňajúce podmienky ochranných pásiem a limitov v danom
území
BR – zmiešané územie obytné a rekreačné s nízkopodlažnou zástavbou
BRO - Zmiešané územie obytné, rekreačné a občianskej vybavenosti s nízkopodlažnou zástavbou
C - územie plôch cintorína
O – objekty súvisiace s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná zeleň
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
V tomto území je prevahou a funkčnou prioritou bývanie v rodinných domoch s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami podľa predchádzajúcej definície.
Obytné bloky s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD) sú značené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú značené
písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B.
Podkapitola sa dopĺňa nasledovne (modrý text):
Bloky navrhované ZaD č.1 majú vo svojom značení na konci označenia „/1“
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S3B/1 (ide o navrhované územie, ktoré
zväčšuje jestvujúci blok S3B, je jeho prelukou na okraji)
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú značené
písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B/1
• obytné územia vo výhľade s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom V (výhľad),
číslom bloku vo výhľade a písmenom B (bývanie) - napr. V2B/1
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
Ostáva v platnosti nasledovné:
Obytné územia slúžiace aj na umiestňovanie polyfunkčných objektov bývania a občianskej
vybavenosti, v blízkosti centra alebo na rozvojových osiach resp. exponovaných uzloch. Územia
obsahujú okrem bývania aj plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a
potrebami obcí a miest môžu umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre
zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a
služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu
bezpečnosť; základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii
obce a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia. Prípustné môžu byť tiež
výrobné priestory s drobnou remeselnou výrobou a výrobnými službami bez rušivých účinkov na
prioritnú funkciu, ktorou je bývanie ( na chránené vnútorné i vonkajšie prostredie).
Polyfunkcia môže byť vertikálna (striedanie funkcií bývania a vybavenosti v jednotlivých
podlažiach, napr. v tom istom objekte), alebo horizontálna (striedanie bývania a občianskej
vybavenosti na jednotlivých parcelách). Proporcia bývania a vybavenosti v takomto území by mala byť
vyvážená tak, aby vytvárala harmonické prostredie, ktorého prioritou je nerušená pohoda bývania.
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Obytné bloky zmiešané s prevahou plôch bývania sú značené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch bývania sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenami BO (bývanie a občianska vybavenosť do 50%) - napr.
S1VO,BO,B (v prípade predmetného ÚPN O ako súčasť jestvujúceho bloku S1VO,BO,B kde
v uvedenom bloku sa nachádzajú obytné územia zmiešané s prevahou plôch občianskej
vybavenosti VO, obytné územia zmiešané s prevahou plôch bývania a plôch pre bývanie B –
viď výkres č.2)
• navrhované rozvojové plochy obytného územia zmiešané s prevahou plôch bývania sú
značené písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenami (bývanie a občianska
vybavenosť do 50%)- napr. N1BO.
VO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BZ - obytné územia obsahujúce plochy záhrad a zelene
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BRO - obytné územie zmiešané (bývanie, rekreácia a občianska vybavenosť)
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
C - územie plôch cintorínov
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
O – územie občianskej vybavenosti súvisiacej s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná
zeleň
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
B.g.1.1.2 Súhrn jestvujúcich, navrhovaných a výhľadových blokov obytného územia
Podkapitola sa dopĺňa nasledovne (modrý text):
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov obytného územia , tvoriace stabilizované územie:
- bloky obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
S1B – S12B
- obytného územia s prevahou plôch občianskej vybavenosti do 50% : S1BO
- obytného územia s prevahou plôch občianskej vybavenosti nad 50% : S1VO,BO,B
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : S1C, S1C,O
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov obytného územia:
- bloky obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
N1B – N11B, bloky N1B/1; N2B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie blokov N1B; N2B
južne) a blok S3B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie bloku S3B)
- obytné územie s prevahou plôch občianskej vybavenosti : N1BO
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : N1C,O
Bloky vo výhľade
Zoznam blokov vo výhľade :
- blok obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
blok V2B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie bloku N2B severne)
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : V1C
Kapacitu jednotlivých urbanistických blokov obytného územia viď: „Tabuľka kapacity urbanistických
blokov obytného územia .“ v tejto kapitole.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky obytného územia sú
zhrnuté v tabuľkovej časti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú aj
súčasťou „Záväznej časti ÚPN O Chocholná-Velčice“ tiež v tabuľkovej forme.
Tabuľka blokov obytného územia
ZaD 1 upravujú tabuľku nasledovne (modré údaje a údaje v modrých políčkach) :
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kapacita, počet, rozsah VPS

S2B

3,9075

3,9075

S3B

3,7258

3,7258

S4B
S5B
S6B
S7B
S8B
S9B
S10B
S11B
S12B

1,7354

1,7354

6,7811

6,7811

5,8518

5,8518

11,0752

11,0752

3,2130

3,2130

6,0444

6,0444

3,8015

3,8015

1,6063

1,6063

4,8120

4,8120

**

**

3

10

3
3

10
10

10

32

5

16

6

19

7

22

5

16

2

7

55

170

N1B/1

5,0912

5,0912

42

130

N2B

3,6184

28

87

N2B/1

2,6025

18

56

12

37

1

3

2,6025

V2B/1

N4B

3,0946

3,0946

39

121

11,5397

11,5397

125

385

2,8782

2,8782

19

59

8,8522

8,8522

88

273

nízkopodlažné bývanie, prevažne RD

3,7397

N7B
N8B
N9B
N10B
N11B
N1BR

bývanie a
rekreácia

S1BR
N2BR

bývanie a
vybavenosť
bývanie,
rekreácia,
vybavenosť

N1BO
N1BRO
S1C,VO

cintorín a
vybavenosť

N1C,O
S1C

cintorín

V1C
lokality UPN O spolu

0,7760

2,9637

3

10

2,0569

0,6023

1,4546

8

25

1,2442

0,3131

1,0953

7

22

1,8061

1,8652

8

25

0,1898

0,1898

1

4

1,2485

1,2485

6

18

**

**

10

30

***

***

2,2709

S1VO,
BO,B

BCDEFGIJ
BCDEFGIJ
BCDEFGIJ
ABCDEFGIJ
BCDEFGIJ
BCDEFGIJ
BCDEFGIJ

BCDEFGIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ

2,0882

N3B

N6B

BCDEFGIJ

BCDEFGIJ

8,7779

3,3097

BCDEFGIJ

10

8,7779

N5B

návštevníkov
/deň
BCDEFGIJ

N1B

0,0828

pracovníkov

obyvateľov

pracovníkov

obyvateľov

RD/BJ

poznámka

BCDEFGIJ

0,5441

0,5441

VPS

návrh

nebilancovaný

10,1656
preluky sú súčasťou celkovej plošnej bilancie blokov

10,1656

nízkopodlažné bývanie, prevažne RD

S1B

S3B/1

výhľad

návrh

stav

celková

funkcia

výhľad

návrh

stav

stav

RD/BJ

plocha v ha

označenie bloku

4,7110
2,9258

2,2709

0,4333

0,7805

2,4925

5

16

1

4

0,2630

5

0,6694

10

2,2510

ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
ACDEFGHIJ
I
ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ

6

18

10

1

4

5

20 ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
15
ABCEFGHIJ
ABCEFGIJ

1

EFGIJ

1

0,685

0,6850
***

ACDEFGHIJ

ABCDEFGHIJ

0,6085

0,6694
2,2510

ACDEFGHIJ

4,7110

0,6085
1,0431

ABCDEFGHIJ

***

53,8617 0,685
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lokality ZaD1 spolu
lokality UPN O +ZaD1

8,2378 2,0882
84,9928

2,7732

63

196

517

1606

poznámka:
* odhad kapacity, spresnenie bude v následnej podrobnejšej dokumentácii na základe
konkrétneho investičného zámeru v medziach regulatívov stanovených v záväznej časti
** súčasť bilancií jestvujúceho stabilizovaného územia
*** nemá výpovednú hodnotu

B.g.1.2

BÝVANIE

B.g.1.2.1 Súčasný stav
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
B.g.1.2.2 Zásady rozvoja bývania použité pri koncepcii ÚPN-O Chocholná-Velčice
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
B.g.1.2.3 Zhodnotenie ukazovateľov bývania a z nich vyplývajúce riešenie a doporučenia.
Podkapitola sa dopĺňa nasledovne (modrý text):
Prognóza vývoja bytového fondu ku koncu návrhového obdobia bola odvodená od prognózy vývoja
obyvateľstva, kde sme vychádzali z predpokladaného vývoja obložnosti (3,1) obyvateľstva na 1 byt, z
potenciálnych možností disponibilných pozemkov určených na výstavbu bytov, požiadavky obce,
z princípov urbanistickej kompozície a z tradičnej formy zástavby (RD) .
Pre realizáciu bytovej výstavby a nárokov jej obyvateľov bude potrebné:
• pokryť demografický vývoj a vyvolanú migráciu výstavbou b.j. v rozsahu: cca 464 b.j. (RD) +
63b.j. (návrh ZaD1) spolu 517 b.j. blokov B, BR, BRO, BO v návrhovom období
• pokryť potreby technickej a občianskej vybavenosti
• pokryť požiadavky hlavne dennej rekreácie obyvateľov obce v rámci katastra
• vytvoriť podmienky zamestnanosti
Kapacitu bytových jednotiek v uvažovaných lokalitách viď tabuľku blokov obytného územia (kapitola
B.g.1).

B.g.1.3

BÝVANIE – DEFINÍCIA

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia, viď kapitolu B.g.1.1.

B.g.1.4

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
B.g.1.4.1 Prognóza vývoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
Predpokladané kapacity zariadení občianskeho vybavenia podľa ukazovateľov
Základné bilancie sú uvedené v tabuľke návrhu zariadení občianskej vybavenosti. Tieto nároky
vychádzajú z predpokladaného nárastu počtu obyvateľov a sú smerné pre rozvoj štandardných
požiadaviek na zariadenia občianskeho vybavenia. Okrem nich sa predpokladá rozvoj špecifických
zariadení, ako bolo uvedené vyššie a ako je to uvedené v ďalších kapitolách. Východiskom pre túto
kapitolu je materiál „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ z roku 2010 a tiež „Zásady a pravidlá
územného plánovania“ (VÚVA, Urbion 1984). Keďže uvedené ukazovatele sú iba smerné,
predpoklady vývoja berú do úvahy i lokálne aspekty. Je potrebné rešpektovať i normatívy určené EU.
Zvýšený počet obyvateľov navrhovaný ZaD1 mení následnú tabuľku takto:
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Základné vybavenie obce pre návrhové a výhľadové obdobie (pre počet obyvateľov):
materské školy
miesto
40
1
miesto
50
1
školstvo
a MŠ + jasle
ZŠ
výchova
miesto
136
1,2
klubovne pre kultúru
miesto
8
1,2
klubovne
záujmových
a
spoločenských organizácií
miesto
14
1,4
kluby dôchodcov
miesto
4
1
kultúra a osveta knižnice
m2 ÚP
20
1
ihriská pre deti
m2 uprav. pozemku
800
1
ihriská pre dospelých
m2 uprav. pozemku
700
1
telocvične
m2 čistej UP
40
1,2
plavecké bazény
šport
m2 vod. plochy
22
2
zdravotné stredisko
lekárske pracovisko
1,1
3
jasle
miesto
10
1
lekárne
zdravotníctvo
pracovisko
0,3
2
potraviny
m2 predaj. plochy
78
1,5
priemyselný
širokosortimentný
tovar
predajne
m2 predajnej plochy
43
1,5
bufety
m2 odbyt. plochy
5
1,6
reštaurácie
m2 odbyt. plochy
43
1,5
jedálne
stravovanie
m2 odbyt. plochy
15
1,3
holičstvo, kaderníctvo
prac. miesto
1
1,5
žehliarne, ...
prac. miesto
0,2
1,1
zberne prádel. služieb
m2 ÚP
4,5
1
zberne čistiarní
m2 ÚP
4
1,1
zberne opráv priemysel. tovaru
m2 ÚP
16
1,4
služby
zberne surovín
nevýrobné
m2 sklad. priestoru
25
1
krajčírstvo
prac. miesto
0,9
1,8
služby výrobné opravy obuvi
prac. miesto
0,3
1,3
pošta
prac. miesto
2,5
1,5
zariadenie pož. ochrany
m2 celkovej ÚP
20
1,3
prac. miesto
1,1
1
správa, riadenie, obecný úrad
polícia
administratíva
m2 celkovej ÚP
32
1,3
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obec - návrh

max. potreba pre

modif. koeficient

počet új./1000 obyv.

účelová jednotka

druh vybavenosti

číslo
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3169
127
158
517
30
62
13
63
2535
2218
152
139
10
32
2
371
204
25
204
62
5
1
14
14
71
79
5
1
12
82
3
132

obec - návrh

max. potreba pre

modif. koeficient

počet új./1000 obyv.

účelová jednotka

druh vybavenosti

číslo
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Vyššie vybavenie obce:
a gymnázium
základné umelecké školy
kino
dom kultúry
kultúrno-spoločenské stredisko
viacúčelová kult. sála
kultúra a osveta galérie, výstavy
ihriská veľkoplošné
ihriská maloplošné
štadióny
kolkárne
plavecký bazén krytý
plavecký bazén otvorený
šport
zdravotníctvo
liečebne dlhodobo chorých
dom s opatrovateľskou službou
ústav sociálnej starostlivosti
dospelých
ústav sociálnej starostlivosti
sociálna
mládež
starostlivosť

miesto
miesto
sedadlo
sedadlo
miesto
sedadlo
m2 výst. plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 hracej plochy
m2 čistej vod. plochy
m2 čistej 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

113
34
157
157
157
94
33
8502
1512
1008
38
104
227
71
13

miesto

1,2

30

113

miesto

1,8

15

85

plnosortimentná predajňa potravín
špecializovaná predajňa 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

302
378
113
157

špecializovaná predajňa textil a odevy
predajne obuvi, kož. galantérie
špecializovaná predajňa obuvi a kož.
galantérie
širokosortiment. priemysel. tovar
širokosortiment.drobný tovar
širokosortiment.domáce potreby
širokosortiment.drogéria
špecializovaná - priemyselný tovar
stavebniny
knihy a hudobniny
kvety
očná optika
hotel
reštaurácie
kaviarne
občerstvenie
polotovary

m2 predaj. plochy
m2 predaj. plochy

28
7

3
3

265
66

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

113
113
57
126
50
504
1260
94
47
25
19
529
94
76
28

školstvo
výchova

predajne
ubytovanie

stravovanie

pre
pre
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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
47
50
19
1
2
2
47
315
16
1
2
9
10
4
2
1
19
1
1
3
5

prac. miesto
prac. miesto

0,5
0,1

5
5

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 čistej 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

13
4
3
11
14
13
3
3
15
1260
35
13

prac. miesto

0,06

5

1

obec - návrh

modif. koeficient

max. potreba pre

počet új./1000
obyv.

účelová jednotka

druh vybavenosti

číslo
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Vyššie vybavenie obce:

služby
nevýrobné

detské kaderníctvo
manikúra, pedikúra
očistné kúpele
sauny
verejné WC a umyvárne
rýchlopráčovne
rýchločistiareň
pohrebníctvo
dom smútku
cintorín
požičovne priemysel. tovaru
sprostredkovateľské služby
stávkové kancelárie
fotoateliéry
oprava elektroniky
oprava elektrosptrebičov
zámočníctvo (nestavebné)
oprava hodín a klenotov
autoopravovne, autoservisy
stolárstvo (nestavebné)
čaluníctvo
zákazková výroba a oprava prádla
oprava dáždnikov
výroba a oprava kož. galantérie a
obuvi
kníviazačstvo

murárske a pokrývačské prevádzky
stolárstvo
stavebné klampiarstvo
plyno a vodoinštalatérstvo
elektroinštalatérstvo
maliarstvo, natieračstvo
kominárstvo
sklenárstvo
stavebná údržba
služby výrobné záhradníctvo
správa, riadenie, miestny archív
pošta vyššej kategórie
administratíva
spoločenská a
záujmová
činnosť
klubovne
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B.g.1.4.2 Zhodnotenie predpokladaného vývoja občianskej vybavenosti
V podkapitole sa upravujú údaje písané ako modrý text:
Vývoj občianskej vybavenosti v obci Chocholná-Velčice by mal zohľadniť predpokladaný nárast
počtu obyvateľov a tiež pokryť požiadavky na adekvátnu obiansku vybavenosť. Dôležité je najmä
pokrytie územia základným vybavením v súlade s doterajšou koncepciou OV v spolupráci so
susednými obcami a mestom Trenčín. Je však samozrejmé, že k predpokladanému nárastu počtu
obyvateľov bude dochádzať len postupne v dlhodobom horizonte.
Na základe predchádzajúcich podrobnejších rozborov (i potrieb uvedených v predchádzajúcej
tabuľke) a lokálnych analýz sa predpokladá:
• v oblasti školstva je možné očakávať nárast počtu detí v materských školách + jasle k návrhu
na cca 158 (v súčasnosti má MŠ 1 zmiešanú triedu s cca 44 deťmi). Prípadné potrebné
kapacity je možné získať intenzifikáciou, prístavbou a prestavbou jestvujúceho zariadenia
(súčasť bloku S1VO,BO,B) a v bloku N5B. V materských školách odporúčame dodržať
štandard 25 žiakov/triedu, optimálnu dostupnosť do 400m;
• požiadavky na potreby základnej školy by mali zaznamenať nárast na 517 žiakov po naplnení
cieľového stavu. V obci Chocholná-Velčice sa nachádza základná škola 1.- 4. ročník.
Najbližšia základná škola je v susednej obci Drietoma (3 km). Deti zväčša dochádzajú do
základných škôl v meste Trenčín a obci Drietoma. Priestorové požiadavky na vyššiu kapacitu
základnej školy je potrebné hľadať i naďalej v jestvujúcich v súčasnosti využívaných
zariadeniach mimo obec, prípadne získať intenzifikáciou, prístavbou a prestavbou
jestvujúceho zariadenia (súčasť bloku S1VO,BO,B) a v bloku N5B;
Ostatná časť predmetnej podkapitoly ostáva nezmenená.

B.g.2 REKREAČNÉ ÚZEMIA PRE ROZVOJ KÚPEĽNÍCTVA, REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU,
PLOCHY ŠPORTU

Ustanovenia kapitoly a jej podkapitol sa ZaD1 nemenia.

B.g.3 VÝROBNÉ ÚZEMIA
Ustanovenia kapitoly a jej podkapitol sa ZaD1 nemenia.

B.h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
V kapitole sa upravujú údaje písané ako modrý text.
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch je územným plánom vymedzená nová hranica
zastavaného územia obce, ktorá kopíruje pôvodnú hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1990 a
plochy rozvojových zámerov (68,1951 ha). Navrhované plochy N1P a N2P nie sú zahrnuté do
navrhovaného zastavaného územia (sú súčasťou kopaníc pre ktoré tiež nebolo navrhované zastavané
územie v súlade so súčasným stavom). Výsledné bilancie sú nasledovné:
132,8589 ha
plocha zastavaného územia k 1.1.1990
39,5356 ha
plocha zastavaného územia PP Sihoť (blok S1V)*
77,4400 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia celkovo ÚPN O
5,0912 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia ZaD1
82,5312 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia celkovo ÚPN O+ZaD1
*25.09.2017 bolo vydané územné rozhodnutie

B.i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.1 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.2 POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

B.i.2.1.1 Ochranné pásma dopravy
Ochranné pásma cestnej dopravy
Ustanovenia podkapitoly sa nemenia.
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Ochranné pásma železnice
Ustanovenia podkapitoly sa nemenia.
Ochranné pásma letiska
Kapitola sa ZaD1 dopĺňa nasledovne:
Z ochranných pásiem Letiska Trenčín vyplývajú pre bloky N1B/1, N2B/1, S3B/1, ktoré sú
predmetom ZaD1 nasledovné konkrétne obmedzenia. Sú určené:
• ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením stavieb, zariadení
nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov) a porastov
nadmorskou výškou 243 m n.m.Bpv, pričom v časti územia, kde už terén presahuje výšku 243
m n.m.Bpv, je povolená nad rámec tohto ochranného pásma výška 15 m nad terénom (myslí
sa tým úroveň pôvodného terénu). Uvedené výškové obmedzenie objektov 15 m nad
pôvodným terénom platí aj pre priestor v tesnej blízkosti územia, kde terén tvorí leteckú
prekážku, a to celom v rozsahu, kde vzhľadom na úroveň terénu v mieste plánovanej činnosti
ochranné pásmo vodorovnej roviny umožňuje umiestňovanie objektov menších ako 15 m.
Tzn. tento priestor s povoleným umiestnením objektov 15 m nad pôvodným terénom bez
súhlasu Dopravného úradu siaha od okraja, kde terén tvorí prekážku až do vzdialenosti, kde
už ochranné pásmo vodorovnej roviny umožňuje vzhľadom na výšky terénu a nadmorské
výšky určené ochranným pásmom v konkrétnom mieste realizáciu objektov 15 m a viac.
• obmedzenie 15 m nad pôvodným terénom sa aplikuje v časti lokality N1B/1 a v časti
severnejšie umiestnenej lokality N2B/1. V južne umiestnenej časti lokality N2B/1 a S3B/1 je
obmedzujúcou výškou výška 243 m n.m.Bpv;
• ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom je zakázané zriaďovať, prevádzkovať
a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50
nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla uvedené
obmedzenia.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
B.i.2.1.2 Ochranné pásma technického vybavenia
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.3 OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA:
B.i.3.1

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Ustanovenia kapitoly sa dopĺňajú:
Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona o ochrane
prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Obecný úrad Chocholná-Velčice v zastavanom území
obce, Okresný úrad Trenčín mimo ZÚO) nariadi náhradnú výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona,
treba uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín.
Ostatné ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.3.2

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÝCH TOKOV

Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.3.3

OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH ZDROJOV

Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.3.4

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Ustanovenia kapitoly sa nemenia..

B.i.3.5

OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNOV

Na základe novely zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, existujúce ochranné pásma pohrebísk
zanikajú dňom 31.03.2020. Obec si neplánuje VZN určiť ochranné pásmo predmetného pohrebiska.

B.i.3.6

OCHRANNÉ PÁSMO VEĽKOKAPACITNÝCH STAVIEB PRE ŽIVOČÍŠNU VÝROBU

Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.i.4 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV
Ustanovenia kapitoly sa nemenia..
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B.j) NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, CIVILNEJ OCHRANY, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI

B.j.1 OBRANA ŠTÁTU
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.j.2 CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.j.3 POŽIARNA OCHRANA
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.j.4 OCHRANA PRED POVODŇAMI
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.

B.k) NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT ÚZEMIA, NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY
KRAJINY VRÁTANE PRVKOV
EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

ÚZEMNÉHO

SYSTÉMU

EKOLOGICKEJ

STABILITY

A

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

OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Ustanovenia kapitoly sa nemenia. Naďalej ostáva v platnosti:
Ochranu kultúrneho dedičstva zabezpečuje a navrhuje predmetný ÚPN O:
• rešpektovaním zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
• rešpektovaním a chránením kultúrnych pamiatok zapísaných Ústrednom zozname
pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok
• rešpektovaním pamätihodností obce, ktoré budú zahrnuté v zozname pamätihodností obce,
vytvorenom obcou Chocholná-Velčice v zmysle §14 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu
• rešpektovaním a chránením územia s pôvodnou urbanistickou štruktúrou,
• rešpektovaním a chránením historicky a kultúrne hodnotné solitéry
• rešpektovaním a chránením prípadného archeologického náleziska v zmysle zákona NR SR
č. 49/2002 Z. z. (Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského
pamiatkového úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k
možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade záchranného výskumu Krajský
pamiatkový úrad Trenčín vydá rozhodnutie v súlade s § 37 ods. 3 zákona NR SR č 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav),
• rešpektovaním § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

B.k.2 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMIA
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol ostávajú v plnom rozsahu v platnosti a nemenia sa.

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

STAV

B.l.1.1.1 Širšie dopravné väzby
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.1.2 Sieť miestnych komunikácií
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.1.3 Statická doprava
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.1.4 Hromadná doprava
Znenie kapitoly sa nemení.
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B.l.1.1.5 Cyklistická a pešia doprava
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.1.6 Dopravná vybavenosť
Znenie kapitoly sa nemení.

B.l.1.2

NÁVRH DOPRAVNÉHO RIEŠENIA

B.l.1.2.1 Širšie dopravné väzby
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.2.2 Cestná infraštruktúra
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.2.3 Železničná infraštruktúra
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.2.4 Návrh miestnych a účelových komunikácií
Kapitola sa dopĺňa nasledovne:
Jednotlivé funkčné bloky navrhované ZaD1 budú obslúžené komunikáciami, ktoré budú
nadväzovať na jestvujúcu sieť miestnych komunikácií v obci, resp. na prechádzajúcu cestu III/ triedy.
Miestne komunikácie navrhované v blokoch N1B/1 a N2B/1 sú navrhované ako obslužné
komunikácie s prvkami upokojenia MOU 6,5/30 v súlade s STN 73 6110 a STN 73101. Miestna
komunikácia , ktorá bude prístupovou komunikáciou do bloku S3B/1 je navrhovaná ako nemotoristická
funkčnej triedy D1 - upokojená komunikácia v kategórii MO 5,5/20. Umožní spoločný prístup peších i
motorovej dopravy v uličnom priestore s prednosťou chodcov (obmedzenie v = 20 km/h, obytná ulica).
Pri realizácií zámerov ZaD1 je potrebné zachovať alebo zabezpečiť možnosť prejazdu
poľnohospodárskej techniky na obhospodarované pozemky.
B.l.1.2.5 Statická doprava
Ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
B.l.1.2.6 Hromadná doprava
Znenie kapitoly sa nemení.
Hromadnú dopravu osôb zabezpečujú 2 druhy dopráv:
B.l.1.2.7 Cyklistická doprava
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.1.2.8 Pešie komunikácie, turistické trasy, náučné chodníky
Znenie kapitoly sa nemení.

B.l.2 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Znenie kapitoly sa nemení.

B.l.2.1

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

B.l.2.1.1 Jestvujúci stav.
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.2.1.2 Návrh zásobovania pitnou vodou, požiarnou vodou
Ustanovenia kapitoly sa nemenia.
Pripojenie odberateľov
Znenie kapitoly sa nemení.
Požiarne vody
Znenie kapitoly sa nemení.
Výpočet potreby pitnej vody
Kapitola sa upravuje nasledovne:
Výpočet potreby vody je prevedený podľa zákona 384/2009 o vodách a v znení doplnkov zákona
na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii
Celková potreba vody pre stavby, objekty a činnosti:
Skupiny
A. Bytový fond:
Špecifická potreba vody
1.os/1.deň
1.2 byt s lokálnym ohrevom TÚV a vaňovým kúpeľom
135 l
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Súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd
Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti kh

1,6
1,8

Tabuľka pre výpočet potreby vody v navrhovaných blokoch
ZaD 1 upravuje tabuľku nasledovne (modré údaje a údaje v modrých políčkach) :
označenie bloku

funkcia

RD/b.j.

obyvatelia

pracovníci

návštevníci

Qp

Qm
0,023

0,042

Qh

S3B/1

bývanie RD

3

10

0,0145

N1B

bývanie RD

55

170

0,266

0,426

0,767

N1B/1

bývanie RD

42

130

0,192

0,312

0,549

N2B

bývanie RD

28

87

0,136

0,218

0,392

N2B/1

bývanie RD

18

56

0,090

0,145

0,259

12

37

0,058

0,093

0,167

N3B

bývanie RD

N4B

bývanie RD

39

121

0,189

0,302

0,544

N5B

bývanie RD

125

387

0,605

0,968

1,742

N6B

bývanie RD

19

59

0,092

0,147

0,265

N7B

bývanie RD

88

273

0,370

0,592

1,066

0,062

0,112

N8B

bývanie RD

8

25

0,039

N9B

bývanie RD

7

22

0,034

0,054

0,097

N10B

bývanie RD

8

25

0,039

0,062

0,112

N1BR

bývanie a rekreácia *

6

18

N2BR

bývanie a rekreácia *

10

30

N1BO

bývanie a občianska vybavenosť

6

18

0,040

0,064

0,115

N1BRO

bývanie, rekreácia, obč. vybavenosť*

2

6

N1C,O

cintorín a obč. vybavenosť

0,011

0,176

0,317

N1RS

náučný chodník *

N2RS

detské ihrisko (bez vody)
30

0,028

0,045

0,081

výroba, výrobné služby

20

0,019

0,054

dopravná a obč. vybavenosť,
výrobné služby
spolu: UPN O
spolu: ZaD1

20

10

0,021

0,030
0,034

95

55

1,947 3,273
0,297 0,480

6,443
0,850

2,244

7,293

N1V
N1VS
N1D,VS

výroba

spolu: ÚPN O + ZaD1

413

1278

63

196

517

1606

10

20

5

15

10

10

3,753

Ostatné ustanovenia kapitoly ostávajú platné.
B.l.2.2
KANALIZÁCIA
B.l.2.2.1 Súčasný stav
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.2.2.2 Návrh
Návrh – splašková kanalizačná sieť
Ustanovenia kapitoly ostávajú v platnosti.
Návrh - dažďová kanalizácia
kapitola sa dopĺňa nasledovne:
V riešenom území je potrebné vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z
predmetného územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody.
Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku riešiť na pozemku investora.
Ostatné ustanovenia kapitoly ostávajú v platnosti.
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B.l.3 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
B.l.3.1

ROZVODY VN

návštevníci

obyvatelia

pracovníci/

B.l.3.1.1 Súčasný stav
Znenie kapitoly sa nemení.
B.l.3.1.2 Navrhované riešenie
Znenie kapitoly sa dopĺňa nasledovne:
V Bloku S3B/1 je navrhované nahradiť vzdušné vedenie VN zemným vedením.
Vzhľadom na začlenenie nových lokalít, ktoré sú predmetom ZaD1 uvedených v tabuľke č.2 do
plánu výstavby obce Chocholná-Velčice vzniká potreba na rozšírenie rozvodov VN a NN. Inštalovaný
výkon nových lokalít predstavuje hodnotu 899 kVA, súčasný výkon je 298 kVA. Zabezpečenie
uvedeného výkonu je riešené posilnením stávajúcich trafostaníc tabuľka č.3 alebo vybudovaním novej
distribučnej trafostaníc (závisí od toho, ktorý blok sa bude realizovať skôr).
ZaD 1 upravuje tabuľku nasledovne (modré údaje a údaje v modrých políčkach) :
Návrh zásobovania el. energiou navrhovaných blokov (energetická bilancia)- tab. č.2

S3B/1

bývanie RD

10

Pinšt
kW
40

N1B

bývanie RD

170

680

0,307

208,76

TR1

N1B/1

bývanie RD

130

520

0,298

159,64

TR1/1

N2B

bývanie RD

87

348

0,350

121,8

TR1

N2B/1

bývanie RD

63

339

0,342

114,2

TR1/1, T6

N3B

bývanie RD

37

148

0,43

63,64

0024-101

N4B

bývanie RD

121

484

0,326

157,784

Tn1/T2

N5B

bývanie RD

387

1548

0,27

417,96

TR2

N6B

bývanie RD

59

236

0,384

90,624

0024-301

N7B

bývanie RD

273

1092

0,284

310,128

TR3

N8B

bývanie RD

25

100

0,483

48,3

jestv.sieť
NN

N9B

bývanie RD

22

88

0,496

43,648

0024-102

N10B

bývanie RD

25

100

0,483

48,3

TR4

N11B

bývanie RD

3

N1BR

bývanie a rekreácia

18

108

0,467

50,436

0024-105

N2BR

bývanie a rekreácia

30

180

0,407

73,26

0024-205

N1BO

bývanie a občianska vybavenosť

18

10/20

84

0,5

42

T4

6

5/15

70

0,6

42

TR5

10/10

18

0,72

12,96

0024-102

označenie bloku

funkcia

N1BRO

bývanie, rekreácia, obč. vybavenosť

N1C,O

cintorín a obč. vybavenosť

N1RS

náučný chodník

N2RS

detské ihrisko

N1V
N1VS

β
0,136

Psúč kW
24,42

Trafo

*

jestv.sieť
NN
jestv.sieť
NN

výroba

30

85

0,65

55,25

TR6

výroba, výrobné služby

20

70

0,65

45,5

0024-301
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N1D,VS

dopravná vybavenosť, výrobné služby

20

spolu: ÚPN O

1278

spolu: ZaD1
spolu UPN O +ZaD1

95

70

0,65

45,5

5509

1877,85

196

899

298,26

1474

6408

2176,11

0024-107

ZaD 1 upravuje tabuľku nasledovne (údaje v modrých políčkach) :
Zoznam nových trafostaníc v katastri obce (tabuľka č.4)
poradové číslo
číslo stanice
lokalizácia

nový inst. výkon kVA

TR1

obec N1B

630

TR2

obec N5B

630

TR3

obec N7B

630

TR4

obec N10B

400

TR5

obec N1 BRO

400

TR6

obec N1 V

400

TR1/1

obec N1B/1

630

Ostatné ustanovenia kapitoly sa nemenia.
Rozvody NN
Kapitola sa nemení.
Ochranné pásma elektro
Ustanovenia podkapitoly sa nemenia.

B.l.3.2

TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY.

Ustanovenia podkapitoly sa nemenia.

B.l.4 ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
B.l.4.1

JESTVUJÚCI STAV

Znenie kapitoly sa nemení

B.l.4.2

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Kapitola sa dopĺňa ZaD1 nasledovne:
Údaje o spotrebe boli počítané podľa Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a. s
ako prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorými určuje technické podmienky prístupu, pripojenia do
distribučnej siete a prevádzkovania distribučnej siete, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.11.2012 strana
číslo 17.
Celková spotreba plynu pre rozvojovú oblasť pre rodinné domy je predpokladaná nasledovná :
Rodinné domy – 63 RD:
o
o)
3
3
maximálny hodinový odber:
QIBV(-14 ;-16 = 1,5 m /hod x 63
95 m /hod maximálny denný
o
o)
3
3
2 268 m /deň
odber:
QIBV(-14 ;-16 = 36 m /deň x 63
3
3
ročný odber (jednotne):
RQIBV = 2 425 m /rok x 63
152 775 m /rok
V prípade ak sa jedná o nadštandardne vybaveného odberateľa v tejto kategórii (nadštandardný
odberateľ je odberateľ, ktorého obytná plocha presahuje 300 m2, alebo využíva plyn pre ohrev vody v
bazéne, vykurovanie skleníkov, sauny a pod.) sa určujú odbery individuálne.
Uvedeným nárastom odberu zemného plynu 95 m3/h (152 775 m3/rok) v nových rozvojových
lokalitách bude potrebné realizovať zvýšenie výkonu existujúcej regulačnej stanice RS ChocholnáVelčice. Podmienky budú stanovené v ďalších stupňoch projektových dokumentácii.
V blízkosti rozvojových lokalít, ktoré sú predmetom ZaD1 sa nachádza nasledovná distribučná sieť
prevádzkovaná SPP - D:
• Lokalita č. N1B/1, N2B/1: STL2 plynovod z materiálu PE D63 s maximálnym
prevádzkovým tlakom do 300 kPa.
Ostatné znenie kapitoly sa nemení.
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B.m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kapitola sa dopĺňa nasledovne:
• Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku riešiť na pozemku investora.
• Navrhovaný vodovod pre nové lokality, plánovaná verejná kanalizácia sú vodnými stavbami v
zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorých je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na vodné stavby
je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
• Na bloky B2B +N2B/1 je potrebné vypracovať na základe polohopisného a výškopisného
zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie
neohrozovalo jestvujúce zastavané územie.
• Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude
stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky #íslo 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
• Rozvoj územia je potrebné zosúladiť so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených
úsekov vodných tokov.
• V riešenom území je potrebné vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd
z predmetného územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody.
Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch v max. miere zadržať v území
akumuláciou (zachovať retenčnú schopnosť územia).
• Vodozádržné protierózne opatrenia pre jednotlivé rozvojové lokality realizovať ešte pred
realizáciou vlastnej výstavby.
• Projektovú dokumentáciu navrhovaných opatrení zaslať SVP š.p. OZ Povodie Váhu na
vyjadrenie.
• Pri plánovaní novej výstavby rodinných domov je potrebné riešiť v predstihu plánovanie a
realizáciu inžinierskych sietí pred začatím samotnej výstavby rodinných domov.
Ostatné ustanovenia kapitoly a jej podkapitol sa ZaD1 nemenia.

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

Znenie kapitoly sa ZaD1 nemení.

B.o) PLOCHY VYŽADUJÚCE ZVÝŠENÚ OCHRANU
Znenie kapitoly sa ZaD1 nemení.

B.p) VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A
LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

Kapitola sa dopĺňa nasledovne:
Z riešenia ZaD1 k územného plánu vyplynuli nároky na záber poľnohospodárskej pôdy mimo
i v zastavanom území obce o celkovej výmere 5,5669 ha. Z tejto celkovej výmery 5,5669 ha dochádza
k novým záberom v zastavanom území v rozsahu 0,4757 ha a mimo zastavané územie o výmere
5,0912 ha.
Predmetný ÚPN O Chocholná-Velčice predchádzal Územný plán obce Chocholná-Velčice,
spracovaný v roku 1995 a schválený uznesením OZ č. 48/95-02 zo dňa 29.09.1995. k uvedenému
ÚPN O ktorému boli spracované:
- Zmeny a doplnky č.1 v roku 2000, schválené 29.02.2000 uznesením č. 8/00 - OZ
- Zmeny a doplnky č.2 v roku 2007, schválené 23.11.2007 uznesením č. 8/07 - OZ
- Zmeny a doplnky č.3 v roku 2006, schválené 01.12.2006 uznesením č. 12/06 - OZ
- Zmeny a doplnky č.4 v roku 2014, schválené 04.04.2014 uznesením č. 4/2014 – OZ
Uvedenými schválenými dokumentáciami boli požadované predbežné zábery poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodárske účely pre nasledovné lokality (bloky), ktoré sú súčasťou predmetných
ZaD1 ÚPN O: N2B/1 (časť bloku) v rozsahu 2,6025 ha.
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Pre časť uvedeného bloku N2B/1 predmetné ZaD1 už nepožadujú predbežný súhlas k záberu
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (súhlas bol vydaný v predošlých schválených
dokumentáciách).
V bloku N1B/1 a severnej časti bloku N2B/1 navrhovaných ZaD1 sa nachádza odvodnenie územia,
čo bude potrebné zohľadniť a riešiť podrobnejšou dokumentáciou.

B.p.1 POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA
Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.

B.p.1.1

BPEJ V RIEŠENOM ÚZEMÍ A V JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH LOKALITÁCH

Bonitované pôdnoekologické jednotky, na ktorých dochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy sú
uvedené v tabuľke vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy.
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N2B/1
spolu návrh

0,4757

bývanie

5,0912

5,0912

bývanie

.0279462/8

výmera
(ha)

iná informácia

0,0684 ha
prícestná
zeleň

0,4757
.0248402/5

0,7675

.0248412/5

0,6118

.0279462/8

3,7119

2,6025
8,2378

Vybudované
hydromelioračné
zariadenia
Časová etapa

kód/
skupina
BPEJ

návrhové obdobie

0,5441

výmera
(ha)

odvodnenie

bývanie

kód/
skupina
BPEJ

Užívateľ
poľnohospodárskej pôdy

spolu (ha)

funkčné využitie

PD, súkromníci

N1B/1

Chocholná-Velčice

S3B/1

predpokladaná výmera záberov poľnohodpodárskej pôdy pre
ÚPN O obce Chocholná-Velčice – ZaD 1
v zastavanom území
mimo zastavaného
územia

výmera lokality (ha)

katastrálne územie

Číslo lokality (bloku)
pravdepodobného odňatia
poľnohospodárskej pôdy

Tabuľka vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – ZaD 1

* 2,6025 ha
5,5669

0,4757

Vysvetlivky k tabuľke vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely:
- BPEJ chránené sú v tabuľke vyznačené žltým poľom
* lokalita bola predmetom predošlého schváleného Územného plánu obce Chocholná-Velčice a jeho zmien a doplnkov (ZaD1-4)
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B.p.1.2

ZHODNOTENIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA PODĽA JEDNOTLIVÝCH BLOKOV

V kapitole sa ZaD1 dopĺňa modrý text nasledovne:
Poznámka: Urbanistické bloky, na ktoré ešte neboli spracované podrobnejšie štúdie sú zhodnotené
na úrovni podrobnosti vyplývajúcej z územnoplánovacej dokumentácie (napr. proporcie zastavanosti).
Predmetný ÚPN O stanovuje vo svojej smernej (kapitola C.a) a hlavne záväznej časti (kapitola
E.m) pre jednotlivé rozvojové lokality – bloky regulatívy intenzity využitia územia (maximálny index
zastavanej plochy, podlažnosť, a minimálny index zelene). Z regulatívov intenzity využitia území
jednotlivých častí blokov vyplýva, že ku konkrétny trvalým záberom poľnohospodárskej pôdy dôjde
v priemere v rozsahu cca 60% z celkového záberu. Pôda, ktorá nebude súčasťou záberu na
nepoľnohospodárske účely bude tvoriť na rozvojovom území:
• v lokalitách - blokoch bývania (N1 – N11B a N1B/1, N2B/1, S3B/1, ďalej N1BR - N2BR) záhrady
a sady rodinných domov v priemere v rozsahu 40%, kde je predpoklad jej intenzívneho využitia
na poľnohospodárske účely,
• v lokalitách - blokoch bývania a občianskej vybavenosti (N1BO, N1BRO) verejnú zeleň (parky),
záhrady, sady, lúky nelesnú krovinnú vegetáciu v rozsahu 50%
• v lokalitách – blokoch výroby (N1V, N1VS, N1VP) sadové úpravy, ekostabilizačné opatrenia
a ochrannú a izolačnú zeleň v priemere v rozsahu 30%,
• v lokalitách – blokoch poľnohospodárskej výroby (N1P, N2P) voľný výbeh domácich zvieraz v
rozsahu 50% .
Z
hľadiska
vyhodnotenia
perspektívneho
použitia
poľnohospodárskej
pôdy
na
nepoľnohospodárske účely predložené riešenie zohľadňuje komplexne najvhodnejšie použitie
predmetných lokalít, z hľadiska požiadaviek obstarávateľa, kontinuity rozvoja obce na základe doteraz
spracovanej a schválenej ÚPD obce, obmedzení vyplývajúcich z ochranných pásiem, ich pripravenosti
a dopravnej prístupnosti a samozrejme z hľadiska požiadaviek na ochranu poľnohospodárskeho
pôdneho fondu.
Rozvojové lokality sú jednak prevzaté z predošlého schváleného územného plánu a jeho zmien
a doplnkov, sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, teda nebude
narušená ucelenosť honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej pôdy.
Požiadavka ochrany poľnohospodárskej pôdy vyplývajúca z § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane poľnohospodárskej pôdy ustanovuje, že poľnohospodársku pôdu možno využiť na
nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Navrhované
lokality sa nachádzajú aj na pôde nachádzajúcej sa v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej
pôdy v zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. a prílohy č.2. Ide však o plochy nachádzajúce sa
v miestnej časti Súhrada, ktorej rozvoj bol doteraz opomínaný.
Predbežný súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy bol udelený za dodržania nasledovných
podmienok:
• uvedený súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na
predmetnej lokalite.
• z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky a jej
umiestnenie určí Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa vypracovanej bilancie
skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.
• realizácia predmetnej stavebnej činnosti na poľnohospodárskej pôde je možná len po trvalom
odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa 17 ods. 5 zákona o ochrane pôdy, o ktorom rozhodne
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor.
• umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania a
zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej
poľnohospodárskej pôdy.
• zabezpečiť prístup poľnohospodárskym mechanizmom na priľahlé poľnohospodárskc pozemky.
• uvedený súhlas je dokladom k začatiu územného konania.

B.p.2 LESNÝ PÔDNY FOND
K záberu lesných pozemkov z titulu územného plánu obce Chocholná-Velčice a jeho ZaD1
nedochádza. Bloky N1B/1, N2B/1 a S3B/1, ktoré sú predmetom ZaD1 nie sú v kontakte s lesnými
pozemkami.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly ostávajú v platnosti.
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B.q) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Predmetné ZaD1 sú reakciou na požiadavky a potreby obce, ktorá pripravuje územie blokov
N1B/1, N2B/1 a S3B/1 pre funkciu bývania, v súlade s požiadavkami majiteľov týchto území. Uvedené
územia nebudú mať po zrealizovaní navrhovanej funkcie (bývanie) pri akceptovaní obmedzení
a limitov významné negatívne vplyvy na všetky zložky životného prostredia.
Ostatné znenie kapitoly ostáva v platnosti.
Obec Chocholná-Velčice leží v Považskej kotline na hlavnej rozvojovej osi Slovenska. Jej
katastrálnym územím prebiehajú dôležité koridory dopravnej a technickej infraštruktúry
nadregionálneho významu (diaľnica D1,realizovaná rýchlostná komunikácia R2, železničná trasa
č.120 v smere Bratislava – Košice, cesta I/9, I/61 a križovania týchto koridorov).
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C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Kapitola sa uvádza v plnom znení v podkapitolách, kde by ustanovenia strácali inak
zrozumiteľnosť, napriek tomu, že jej ustanovenia sa menia len v texte označenom v modrom poli.
Tabuľky blokov ÚPN O sú uvedené len tie, ktorých sa ZaD č.1 týkajú. ZaD č.1 dopĺňajú tabuľky blokov
N1B/1, N2B/1, S3B/1.
Prevažná väčšina číselných údajov, tabuľky, prehľady, podklady a ich zdroj, sú účelne uvádzané
v texte. Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky sú zhrnuté
v následnej tabuľkovej časti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy ÚPN
O a ZaD č.1 sú aj súčasťou „Záväznej časti ÚPN O a ZaD č.1 Chocholná-Velčice tiež v tabuľkovej
forme.

C.a) SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÝCH BLOKOV
Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spoločnými charakteristickými znakmi a s ohľadom na časový vývoj sa dajú deliť na jestvujúce S
(stav), navrhované N (návrh), výhľadové V (výhľad) viď schéma urbanistických blokov na konci
záväznej časti a v grafickej časti: výkresy 2, 3, 4, 5, 6.

C.a.1 OBYTNÉ ÚZEMIA
C.a.1.1

OBYTNÉ ÚZEMIE – DEFINÍCIA

Podľa §12, ods. 9 vyhlášky č.55/2001 Z.z obytné územia sú plochy, ktoré sú určené pre obytné
domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia,
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie
jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie
a z ich výškového usporiadania. dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota,
členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä, dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytu, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a
civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Podľa §12, ods. 10 predmetnej vyhlášky obytné územia obsahujú aj:
a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu
umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc,
spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie,
telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske
vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske
vybavenia aj potrebám záujmového územia;
b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným
potrebám.
Táto definícia platí pre všetky obytné lokality v územnom pláne obce Chocholná-Velčice, ktoré sú
ďalej spodrobnené (viď aj komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia).
C.a.1.1.1 Štruktúra obytných území
V územnom pláne obce Chocholná-Velčice sú obytné územia v tejto podrobnejšej funkčnej
štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
VO – obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
BZ - obytné územia, kde z dôvodov rôznych limitov a obmedzení môžu byť situované len drobné
stavby (podľa zákon č.50/1976Zb.§139b) spĺňajúce podmienky ochranných pásiem a limitov v danom
území
BR – zmiešané územie obytné a rekreačné s nízkopodlažnou zástavbou
BRO - Zmiešané územie obytné, rekreačné a občianskej vybavenosti s nízkopodlažnou zástavbou
C - územie plôch cintorína
O – územie občianskej vybavenosti súvisiacej s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná zeleň
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B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
V tomto území je prevahou a funkčnou prioritou bývanie v rodinných domoch s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami podľa predchádzajúcej definície.
Obytné bloky s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD) sú značené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú značené
písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B.
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
VO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BZ - obytné územia obsahujúce plochy záhrad a zelene
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BRO - obytné územie zmiešané (bývanie, rekreácia a občianska vybavenosť)
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
C - územie plôch cintorínov
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
O – územie občianskej vybavenosti súvisiacej s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná
zeleň
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
C.a.1.1.2 Súhrn jestvujúcich, navrhovaných a výhľadových blokov obytného územia
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov obytného územia , tvoriace stabilizované územie:
- bloky obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
S1B – S12B
- obytného územia s prevahou plôch občianskej vybavenosti do 50% : S1BO
- obytného územia s prevahou plôch občianskej vybavenosti nad 50% : S1VO,BO,B
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : S1C, S1C,O
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov obytného územia:
- bloky obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
N1B – N11B, bloky N1B/1; N2B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie blokov N1B; N2B
južne) a blok S3B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie bloku S3B)
- obytné územie s prevahou plôch občianskej vybavenosti : N1BO
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : N1C,O
Bloky vo výhľade
Zoznam blokov vo výhľade :
- blok obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
blok V2B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie bloku N2B severne)
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : V1C
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C.a.1.1.3 Tabuľky blokov obytných území
Uvedené sú bloky, ktoré sú predmetom: S3B/1, ZaD1 N1B/1, N2B/1,a bloky na ktoré majú ZaD1
dopad: N1B, N2B.
Bývanie s prevahou plôch pre bývanie
Blok S3B/1

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

S3B/1

Charakteristika súčasného stavu
poloha:
južne od komunikácie III/1876 (v zastavanom území zberná komunikácia) rozširuje blok S3B severne až po
spomenutú cestu (Chocholnianska)
rozloha: 0,5441 ha v zastavanom území k 1.1.1990
charakteristika územia:
poľnohospodárska orná pôda a nelesná drevinová vegetácia, ktorou je pokrytá svažitá
kontaktná časť územia s vyššie spomenutou zbernou komunikáciou.
kapacita:
prístup:
ul. Chocholnianska
technická vybavenosť:
vzdušné VN vedenie elektro,
obmedzujúce faktory:
ochranné pásma: VN vedenia elektro vzdušné
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:
doprava v bloku:
technická vybavenosť:

zástavba rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou, občianska vybavenosť
v území do 20%;
3RD
0,4757 ha
D1 MO 6,5/20; dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch RD; lemovať cestu
verejnou zeleňou (hlavne aleje stromov)
navrhovaná: verejný vodovod a kanalizácia , nahradenie vzdušných elektrovedení zemným
káblovým rozvodom VN, elektro ostatné, plyn, povrchové rigoly na odvod dažďových vôd

spracovaná
dokumentácia:
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť:do 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

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

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska výroba
s negatívnymi a rušivými vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré nie
sú stavbami ( zákon č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
ochranné pásma : VN vedenia elektro vzdušné (nutné nahradiť vzdušné elektrovedene zemným káblovým rozvodom VN)
ochrana prírody a krajiny:
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• rigoly na odvod dažďových vôd;
• zakáblovanie vzdušného VN vedenia
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: B,C,D,E,F,G,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD:

Blok N1B
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Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N1B

Charakteristika súčasného stavu
poloha:
severne od jestvujúceho zastavaného územia vo Veľkej Chocholnej
rozloha: 8,7779 ha z toho: 6,3613 ha v zastavanom území k 1.1.1990 a 2,4166 mimo zastavané územie k 1.1.1990
charakteristika územia:
prevažne orná pôda , takmer rovinatý terén, poľná cesta, vzdušné VN vedenie elektro
kapacita:
prístup:
ul Pod Hliníky, jestvujúca bezmenná ul. a poľná cesta
technická vybavenosť:
vzdušné VN vedenie elektro,
obmedzujúce faktory:
ochranné pásma: vzdušného VN vedenia 10m od krajného vodiča obojstranne
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
zástavba rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou, občianska
vybavenosť v území do 20%;
kapacita:
cca 55 RD, 170 obyv.
záber pôdneho fondu:
6,3613 ha v zastavanom území obce k 1.1.1990 a 2,4166 ha mimo zastavané územie
k 1.1.1990 (predbežný súhlas k záberu v rámci pôvodného ÚPN O)
doprava v bloku:
• miestne komunikácie MOU 7,5/40; MOU 6,5/30; MOU 6,5/40
• chodník pre peších obojstranne pri MOU 7,5/40 a MOU 6,5/40
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch RD
• pokiaľ šírkové parametre dopravného a technického koridoru umožňujú, lemovať cesty
verejnou zeleňou (hlavne aleje stromov)
• nutnosť ponecháť preluky pre kombinované koridory miestnch komunikácií (vrátane
chodníkov) a technickej infraštruktúry pre napojenie bloku N1B/1
technická vybavenosť:
• navrhovaná: verejný vodovod a kanalizácia , nahradenie vzdušných elektrovedení zemným
káblovým rozvodom VN, elektro ostatné, plyn, povrchové rigoly na odvod dažďových vôd
spracovaná dokumentácia:
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zeleň
• zeleň rodinných domov
• vodozádržná zeleň
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické, statická doprava
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
• nutnosť ponecháť preluky pre kombinované koridory miestnch komunikácií (vrátane chodníkov) a technickej

infraštruktúry pre napojenie bloku N1B/1

intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• rigoly na odvod dažďových vôd;
• zakáblovanie vzdušného VN vedenia
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B1B +N1B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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Blok N1B/1

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N1B/1

Charakteristika súčasného stavu
poloha:
severne od jestvujúceho zastavaného územia vo Veľkej Chocholnej - rozšírenie bloku N1B
rozloha: 5,0912 ha z toho: 6,3613 ha v zastavanom území k 1.1.1990 a 2,4166 mimo zastavané územie k 1.1.1990
charakteristika územia:
prevažne orná pôda , svažitý terén, poľná cesta
kapacita:
prístup:
ul Pod Hliníky (cez severnú časť bloku N1B)
technická vybavenosť:
obmedzujúce faktory:
ochranné pásma: Letiska Trenčín viď kapitolu E.h.1.1
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:
doprava v bloku:

technická vybavenosť:

zástavba rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou, občianska
vybavenosť v území do 20%;
cca 42 RD, 130 obyv.
5,0912 ha mimo zastavané územie k 1.1.1990
• miestne komunikácie MOU 6,5/30; alt. MOU 6,5/40
• chodník pre peších obojstranne MOU 6,5/40
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch RD
• lemovať cesty verejnou zeleňou (hlavne aleje stromov)
• navrhovaná: verejný vodovod a kanalizácia, elektro, plyn, povrchové rigoly na odvod
dažďových vôd

spracovaná dokumentácia:
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zeleň
• zeleň rodinných domov
• vodozádržná zeleň
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické, statická doprava
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
ochranné pásma: Letiska Trenčín viď kapitolu E.h.1.1
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• rigoly na odvod dažďových vôd;
• zakáblovanie vzdušného VN vedenia
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B1B +N1B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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Blok N2B

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N2B

Charakteristika súčasného stavu
poloha:
severne od jestvujúceho zastavaného územia – prepojenie Veľkej a Malej Chocholnej
rozloha: 3,6184 ha mimo zastavané územie k 1.1.1990
charakteristika územia:
prevažne orná pôda; mierne svažitý terén;
kapacita:
prístup:
ul. Pod Hliníky, Pri kaplnke
technická vybavenosť:
verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková a čiastočne dažďová, ektrorozvody,
povrchové rigoly na odvod dažďových vôd pri prívalových dažďoch (zanedbané)
obmedzujúce faktory:
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:
doprava v bloku:

technická vybavenosť:

zástavba rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou, občianska
vybavenosť v území do 20%
cca 2+28RD
3,6184 ha (predbežný súhlas k záberu v rámci predošlého ÚPN SÚ)
• miestne komunikácie MOU 6,5/40
• chodník pre peších obojstranne
• dopravný prístup pre obhospodarovanie územia medzi N2B a cintorínom a na peší
a cyklistický chodník k cintorínu
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch RD
• pokiaľ šírkové parametre dopravného a technického koridoru umožňujú, lemovať cesty
verejnou zeleňou (hlavne aleje stromov)
• nutnosť ponecháť preluky pre kombinované koridory miestnch komunikácií (vrátane
chodníkov) a technickej infraštruktúry pre napojenie bloku N2B/1 a V2B/1
• navrhovaná: verejný vodovod a kanalizácia, , elektro, plyn, povrchové rigoly na odvod
dažďových vôd

spracovaná dokumentácia:
Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

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

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia; rigoly na odvod dažďových vôd;
• dopravný prístup pre obhospodarovanie územia medzi N2B a cintorínom a na peší a cyklistický chodník k cintorínu
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B2B +N2B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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Blok N2B/1

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N2B/1

Charakteristika súčasného stavu
poloha:
severne od jestvujúceho zastavaného územia vo Veľkej Chocholnej - rozšírenie bloku N2B severne i južne
rozloha: 2,6025 ha mimo zastavané územie k 1.1.1990
charakteristika územia:
prevažne orná pôda; mierne svažitý terén; jestvujúca komunikácia; 2 RD
kapacita:
2RD
prístup:
ul Pod Hliníky (cez blok N2B)
technická vybavenosť:
povrchové rigoly na odvod dažďových vôd pri prívalových dažďoch (zanedbané)
obmedzujúce faktory:
ochranné pásma: Letiska Trenčín viď kapitolu E.h.1.1
Charakteristika návrhu
charakteristika riešenia:
kapacita:
záber pôdneho fondu:
doprava v bloku:

technická vybavenosť:
spracovaná dokumentácia:

zástavba rodinnými domami s dopravnou a technickou infraštruktúrou, občianska
vybavenosť v území do 20%
cca 18 RD
2,6025 (predbežný súhlas k záberu v rámci predošlého ÚPN SÚ)
• miestne komunikácie MOU 6,5/30; alt. MOU 6,5/40
• chodník pre peších obojstranne MOU 6,5/40
• dlhodobé i krátkodobé státie na vlastných pozemkoch RD
• lemovať cesty verejnou zeleňou (hlavne aleje stromov)
• peší a cyklistický chodník k cintorínu
• navrhovaná: verejný vodovod a kanalizácia, , elektro, plyn, povrchové rigoly na odvod
dažďových vôd
lokalita navrhovaná ÚPN SÚ z roku 1995

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

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

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
ochranné pásma: Letiska Trenčín viď kapitolu E.h.1.1
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia; rigoly na odvod dažďových vôd;
• dopravný prístup pre obhospodarovanie územia medzi N2B a cintorínom a na peší a cyklistický chodník k cintorínu
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B2B +N2B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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C.a.2 REKREAČNÉ ÚZEMIA
Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.

C.a.3 VÝROBNÉ ÚZEMIA
Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.

C.a.4 KRAJINA
Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.
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D. DOKLADOVÁ ČASŤ
Dokumenty sú priložené k dokumentácii o prerokovaní.
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Územný plán obce Chocholná-Velčice – záväzná časť

E. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE
Bloky navrhované ZaD č.1 majú vo svojom značení na konci označenia „/1“ (napr. N1B/1) pre
budúcu identifikáciu, že boli predmetom ZaD č.1. Údaje a bilancie v tabuľkách a texty ovplyvnené ZaD
č.1 sú v políčkach modrej farby.
Záväzná časť obsahuje:
zásady a regulatívy priestorového usporiadania,
zásady a regulatívy funkčného 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 obce,
vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov,
vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,
vymedzenie časti územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa.
Všetky ostatné smernice, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti,
majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.

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

A REGULATÍVY
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VYPLÝVAJÚCE

Z RIEŠENIA

VÚC

TRENČIANSKEHO

Ustanovenia tejto kapitoly sa ZaD1 nemenia.

E.a.2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
ÚZEMIA VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA ÚPN O
Kapitola sa uvádza v plnom znení v podkapitolách, kde by ustanovenia strácali inak
zrozumiteľnosť, napriek tomu, že jej ustanovenia sa menia len v texte označenom v modrom poli
alebo modrým textom.
Územný plán vymedzuje v rámci riešeného územia priestorové celky - bloky, pre ktoré stanovuje
súbor regulatívov funkčného využitia, ako i ďalších regulatívov a podmienok. V rámci záväzných
regulatívov je vymedzené prípustné, doplnkové a neprípustné funkčné využitie pre každý priestorový
celok. Funkčná štruktúra a priestorové usporiadanie územia obce je podrobne definované vo výkrese
komplexného urbanistického návrhu , v schéme záväzných častí územia a v schéme blokov ako
súčasť „Súhrnnej charakteristiky urbanistických blokov“.
Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky obytného územia sú
zhrnuté v tabuľkovej časti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy sú v
ÚPN O aj súčasťou „Záväznej časti ÚPN O Chocholná-Velčice“ tiež v tabuľkovej forme .
Územie obce je členené aj s ohľadom na časový vývoj na jestvujúce S (stav), navrhované N
(návrh) a výhľadové V (výhľad – nie je súčasťou záväzných častí).
V ÚPN O Chocholná-Velčice je riešené územie v tejto podrobnejšej funkčnej štruktúre (jestvujúce,
navrhované):
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
VO – obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
BZ - obytné územia, kde z dôvodov rôznych limitov a obmedzení môžu byť situované len drobné
stavby (podľa zákon č.50/1976Zb.§139b) spĺňajúce podmienky ochranných pásiem a limitov v danom
území
BR – zmiešané územie obytné a rekreačné s nízkopodlažnou zástavbou
BRO - Zmiešané územie obytné, rekreačné a občianskej vybavenosti s nízkopodlažnou zástavbou
C - územie plôch cintorína
O – objekty súvisiace s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná zeleň
R – územie s prevahou plôch rekreácie
S – územie s prevahou plôch športu
RS – územie rekreácie a športu s prevahou plôch rekreácie
V - výrobné územie priemyselnej výroby
VS - výrobné územie nezávadnej priemyselnej výroby a výrobných služieb
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VP – výrobné územie zmiešané - poľnohospodárska výroba nevyžadujúca ochranné pásmo
a priemyselná výroba
D - dopravná vybavenosť
ZS - sady a záhrady
LU - lúky a pasienky
LS – lesy
PO – poľnohospodárska pôda orná
NV – nelesná lúčna, krovinná a stromová vegetácia

E.a.2.1

REGULATÍVY PRE FUNKČNÉ PLOCHY NA ZÁKLADE VYHLÁŠKY 55/2001 Z.Z.

E.a.2.1.1 Obytné územia - definícia
Podľa §12, ods. 9 vyhlášky č.55/2001 Z.z obytné územia sú plochy, ktoré sú určené pre obytné
domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia,
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie
jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie
a z ich výškového usporiadania. dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota,
členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä, dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytu, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a
civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Podľa §12, ods. 10 predmetnej vyhlášky obytné územia obsahujú aj:
a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu
umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc,
spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie,
telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske
vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske
vybavenia aj potrebám záujmového územia;
b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným
potrebám.
Táto definícia platí pre všetky obytné lokality v územnom pláne obce Chocholná-Velčice, ktoré sú
ďalej spodrobnené (viď aj komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia).
E.a.2.1.2 Štruktúra obytných území
V územnom pláne obce Chocholná-Velčice sú obytné územia v tejto podrobnejšej funkčnej
štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
VO – obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
BZ - obytné územia, kde z dôvodov rôznych limitov a obmedzení môžu byť situované len drobné
stavby (podľa zákon č.50/1976Zb.§139b) spĺňajúce podmienky ochranných pásiem a limitov v danom
území
BR – zmiešané územie obytné a rekreačné s nízkopodlažnou zástavbou
BRO - Zmiešané územie obytné, rekreačné a občianskej vybavenosti s nízkopodlažnou zástavbou
C - územie plôch cintorína
O – územie občianskej vybavenosti súvisiacej s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná zeleň
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
V tomto území je prevahou a funkčnou prioritou bývanie v rodinných domoch s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami podľa predchádzajúcej definície.
Obytné bloky s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD) sú značené nasledovne:
• jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B,
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú značené
písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B.
Podkapitola sa dopĺňa nasledovne (modrý text):
Bloky navrhované ZaD č.1 majú vo svojom značení na konci označenia „/1“
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•

jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S3B/1 (ide o navrhované územie, ktoré
zväčšuje jestvujúci blok S3B, je jeho prelukou na okraji)
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú značené
písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B/1
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.b) URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE
JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA

Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.c) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, REKREÁCIE
A VÝROBY

Ustanovenia tejto kapitoly vrátane jej podkapitol ostávajú bez zmeny.

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

Ustanovenia tejto kapitoly vrátane jej podkapitol ostávajú bez zmeny.

E.e) 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.e.1 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT
Ustanovenia tejto kapitoly vrátane jej podkapitol ostávajú bez zmeny.

E.e.2 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV
Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny..

E.e.3 PLOCHY VYŽADUJÚCE ZVÝŠENÚ OCHRANU
Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.e.3.1

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY. VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ
STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Ustanovenia kapitoly sa dopĺňajú nasledovne:
Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona o ochrane
prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody (Obecný úrad Chocholná-Velčice v zastavanom území
obce, Okresný úrad Trenčín mimo ZÚO) nariadi náhradnú výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona,
treba uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín.
Ostatné ustanovenia kapitoly sa nemenia.

E.f) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
E.f.1 V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VŠEOBECNE
Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.2 V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
E.f.2.1 PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.2.2 PODMIENKY PRE CHOV ZVIERAT
Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.3 V OBLASTI OCHRANY VÔD
Ustanovenia kapitoly ostávajú v platnosti.

E.f.3.1 VODNÉ PLOCHY A VODNÉ TOKY
ZaD1 dopĺňajú :
• Prípadné križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73
6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".
Ostatné ustanovenia kapitoly ostávajú v platnosti.
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E.f.3.2 PRÍRODNÉ ZDROJE MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
Ustanovenia tejto kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.3.3 HYDROEKOLOGICKÉ OPATRENIA
ZaD1 dopĺňajú:
• Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku riešiť na pozemku investora.
• Navrhovaný vodovod pre nové lokality, plánovaná verejná kanalizácia sú vodnými stavbami v
zmysle § 52 vodného zákona, na povolenie ktorých je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na vodné stavby
je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
• Na bloky B2B +N2B/1 je potrebné vypracovať na základe polohopisného a výškopisného
zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie
neohrozovalo jestvujúce zastavané územie.
• Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude
stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky #íslo 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
• Rozvoj územia je potrebné zosúladiť so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených
úsekov vodných tokov.
• V riešenom území je potrebné vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd
z predmetného územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody.
Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch v max. miere zadržať v území
akumuláciou (zachovať retenčnú schopnosť územia).
• Vodozádržné protierózne opatrenia pre jednotlivé rozvojové lokality realizovať ešte pred
realizáciou vlastnej výstavby.
• Projektovú dokumentáciu navrhovaných opatrení zaslať SVP š.p. OZ Povodie Váhu na
vyjadrenie.
• Pri plánovaní novej výstavby rodinných domov je potrebné riešiť v predstihu plánovanie a
realizáciu inžinierskych sietí pred začatím samotnej výstavby rodinných domov.
Ostatné ustanovenia kapitoly ostávajú v platnosti.

E.f.4 V OBLASTI OCHRANY PÔDY
E.f.4.1 OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.4.2 OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.5 V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.6 V OBLASTI ZNIŽOVANIA HLADINY HLUKU
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.7 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.8 V OBLASTI PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.9 V OBLASTI OCHRANY PRED ÚČINKAMI SEIZMICITY
o

Kataster obce Chocholná-Velčice sa nachádza na rozhraní seizmickej intenzity 6 - 7 MSK.
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E.f.10 V OBLASTI OCHRANY PRED RADÓNOVÝM RIZIKOM
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.f.11 V OBLASTI OCHRANY PRED ZOSUVMI
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.g) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
V kapitole sa upravujú údaje písané ako modrý text
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch je územným plánom vymedzená nová hranica
zastavaného územia obce, ktorá kopíruje pôvodnú hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1990 a
plochy rozvojových zámerov (68,1951 ha). Navrhované plochy N1P a N2P nie sú zahrnuté do
navrhovaného zastavaného územia (sú súčasťou kopaníc pre ktoré tiež nebolo navrhované zastavané
územie v súlade so súčasným stavom). Výsledné bilancie sú nasledovné:
132,8589 ha
plocha zastavaného územia k 1.1.1990
39,5356 ha
plocha zastavaného územia PP Sihoť (blok S1V)*
77,4400 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia celkovo ÚPN O
5,0912 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia ZaD1
82,5312 ha
plocha navrhovaného zastavaného územia celkovo ÚPN O+ZaD1
• 25.09.2017 bolo vydané územné rozhodnutie

E.h) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
V ochranných pásmach a chránených územiach
zákonov, záväzných opatrení a záväzných rozhodnutí.

platí

ochrana

vyplývajúca

z platných

E.h.1 OCHRANNÉ PÁSMA
E.h.1.1

POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

E.h.1.1.1 Ochranné pásma dopravy
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
Ochranné pásma železnice
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
Ochranné pásma letiska
Ochranné pásmo Letiska Trenčín
Katastrálne územia obce Chocholná-Velčice sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín,
určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9081/313-2802-OP/2010 zo dňa
09.05.2011.
Kapitola sa ZaD1 dopĺňa nasledovne:
Z ochranných pásiem Letiska Trenčín vyplývajú pre bloky N1B/1, N2B/1, S3B/1, ktoré sú
predmetom ZaD1 nasledovné konkrétne obmedzenia. Sú určené:
• ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením stavieb, zariadení
nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov) a porastov
nadmorskou výškou 243 m n.m.Bpv, pričom v časti územia, kde už terén presahuje výšku 243
m n.m.Bpv, je povolená nad rámec tohto ochranného pásma výška 15 m nad terénom (myslí
sa tým úroveň pôvodného terénu). Uvedené výškové obmedzenie objektov 15 m nad
pôvodným terénom platí aj pre priestor v tesnej blízkosti územia, kde terén tvorí leteckú
prekážku, a to celom v rozsahu, kde vzhľadom na úroveň terénu v mieste plánovanej činnosti
ochranné pásmo vodorovnej roviny umožňuje umiestňovanie objektov menších ako 15 m.
Tzn. tento priestor s povoleným umiestnením objektov 15 m nad pôvodným terénom bez
súhlasu Dopravného úradu siaha od okraja, kde terén tvorí prekážku až do vzdialenosti, kde
už ochranné pásmo vodorovnej roviny umožňuje vzhľadom na výšky terénu a nadmorské
výšky určené ochranným pásmom v konkrétnom mieste realizáciu objektov 15 m a viac.
• obmedzenie 15 m nad pôvodným terénom sa aplikuje v časti lokality N1B/1 a v časti
severnejšie umiestnenej lokality N2B/1. V južne umiestnenej časti lokality N2B/1 a S3B/1 je
obmedzujúcou výškou výška 243 m n.m.Bpv;
• ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom je zakázané zriaďovať, prevádzkovať
a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50
nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla uvedené
obmedzenia.
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Ostatné ustanovenia tejto kapitoly sa nemenia.
E.h.1.1.2 Ochranné pásma technického vybavenia
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
Ochranné pásmo telekomunikačných zariadení
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
Ochranné pásma hydromeliorácií
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.š.p.

E.h.2 OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA:
E.h.2.1

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.h.2.2

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÝCH TOKOV

Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.h.2.3

OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH ZDROJOV

Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.h.2.4

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.h.2.5

OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNOV

Na základe novely zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, existujúce ochranné pásma pohrebísk
zanikajú dňom 31.03.2020. Obec si neplánuje VZN určiť ochranné pásmo predmetného pohrebiska.

E.h.2.6

OCHRANNÉ PÁSMO VEĽKOKAPACITNÝCH STAVIEB PRE ŽIVOČÍŠNU VÝROBU

Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.i)

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.i.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.i.2 PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIE POZEMKOV
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.i.3 PLOCHY NA ASANÁCIU A STAVEBNÉ UZÁVERY
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.

E.j)

URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
DOKUMENTÁCIU NIŽŠIEHO STUPŇA

Územný plán obce Chocholná-Velčice nevymedzuje plochy na ktorých by bolo potrebné
vypracovať územný plán zóny.
Vymedzuje však plochy, pre ktoré bude potrebné obstarať územnoplánovací podklad nižšieho
stupňa UŠ na všetky rozvojové lokality u ktorých ešte uvedená dokumentácia spracovaná nebola
alebo nebola spracovaná v zmysle regulatívov predmetného územného plánu, kde štúdie bude
potrebné doplniť. Ide o bloky (modrý text): N1B+N1B/1; N2B+N2B/1; N5B; N7B; N9B+N1C,O; N1BO;
S1RS; S2RS; N1RS; N1V; N1VS; S1-4VP; N1VP (viď kap. E.m – tabuľky príslušných urbanistických
blokov).
Pre bloky N1B+N1B/1; N2B+N2B/1; N8B; N10B; N11B; N1BR; N2BR; N1BRO; N2P je potrebné
vypracovať dokumentácie, ktoré preveria územia z hľadiska vhodnosi
a spôsobu zástavby:
inžinierskogeologickým prieskumom; riešením odtokových pomerov, hydrologickým posúdením
a posúdením iných špecifických pomerov (viď kap. E.m – tabuľky príslušných urbanistických blokov).

E.k) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Ustanovenia kapitoly ostávajú bez zmeny.
7

Územný plán obce Chocholná-Velčice – záväzná časť

E.l)

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb – výkres č.2 v grafickej časti ÚPN
O Chocholná-Velčice a v grafickej časti ZaD č.1.
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E.m) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY URBANISTICKÝCH BLOKOV
Kapitola sa uvádza v plnom znení v podkapitolách, kde by ustanovenia strácali inak
zrozumiteľnosť, napriek tomu, že jej ustanovenia sa menia len v texte označenom v modrom poli.
Tabuľky blokov ÚPN O sú uvedené len tie, ktorých sa ZaD č.1 týkajú. ZaD č.1 dopĺňajú tabuľky blokov
N1B/1, N2B/1, S3B/1.
Prevažná väčšina číselných údajov, tabuľky, prehľady, podklady a ich zdroj, sú účelne uvádzané
v texte. Charakteristika, smerné i záväzné regulatívy pre jednotlivé urbanistické bloky sú zhrnuté
v následnej tabuľkovej časti „Súhrnná charakteristika urbanistických blokov“. Záväzné regulatívy ÚPN
O a ZaD č.1 sú aj súčasťou „Záväznej časti ÚPN O a ZaD č.1 Chocholná-Velčice tiež v tabuľkovej
forme.
Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spoločnými charakteristickými znakmi a s ohľadom na časový vývoj sa dajú deliť na jestvujúce S
(stav), navrhované N (návrh) – viď schéma urbanistických blokov na konci časti tejto kapitoly (schéma
je spoločná pre celú textovú časť, preto sú znázornené aj výhľadové bloky, ktoré nie sú súčasťou
záväzných častí) viď schéma urbanistických blokov na konci záväznej časti a v grafickej časti: výkresy
2, 3, 4, 5, 6.

E.m.1
E.m.1.1

OBYTNÉ ÚZEMIA
OBYTNÉ ÚZEMIE – DEFINÍCIA

Podľa §12, ods. 9 vyhlášky č.55/2001 Z.z obytné územia sú plochy, ktoré sú určené pre obytné
domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia,
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie
jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie
a z ich výškového usporiadania. dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na
vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo
vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota,
členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä, dodržanie odstupov a vzdialeností
potrebných na oslnenie a presvetlenie bytu, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a
civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Podľa §12, ods. 10 predmetnej vyhlášky obytné územia obsahujú aj:
a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu
umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc,
spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie,
telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske
vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske
vybavenia aj potrebám záujmového územia;
b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným
potrebám.
Táto definícia platí pre všetky obytné lokality v územnom pláne obce Chocholná-Velčice, ktoré sú
ďalej spodrobnené (viď aj komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia).
E.m.1.1.1 Štruktúra obytných území
V územnom pláne obce Chocholná-Velčice sú obytné územia v tejto podrobnejšej funkčnej
štruktúre:
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
VO – obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
BZ - obytné územia, kde z dôvodov rôznych limitov a obmedzení môžu byť situované len drobné
stavby (podľa zákon č.50/1976Zb.§139b) spĺňajúce podmienky ochranných pásiem a limitov v danom
území
BR – zmiešané územie obytné a rekreačné s nízkopodlažnou zástavbou
BRO - Zmiešané územie obytné, rekreačné a občianskej vybavenosti s nízkopodlažnou zástavbou
C - územie plôch cintorína
O – územie občianskej vybavenosti súvisiacej s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná zeleň
B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD)
V tomto území je prevahou a funkčnou prioritou bývanie v rodinných domoch s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami podľa predchádzajúcej definície.
Obytné bloky s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD) sú značené nasledovne:
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•

jestvujúce obytné územia s prevahou plôch na bývanie sú značené písmenom S (stav), číslom
jestvujúceho bloku a písmenom B (bývanie) - napr. S1B
• navrhované rozvojové plochy obytného územia s prevahou plôch na bývanie sú značené
písmenom N (návrh), číslom rozvojového bloku a písmenom B (bývanie) - napr. N1B.
BO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch bývania
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
VO - obytné územie zmiešané s prevahou plôch občianskej vybavenosti
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BZ - obytné územia obsahujúce plochy záhrad a zelene
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BR - obytné územie zmiešané (bývanie a rekreácia)
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
BRO - obytné územie zmiešané (bývanie, rekreácia a občianska vybavenosť)
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
C - územie plôch cintorínov
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
O – územie občianskej vybavenosti súvisiacej s pohrebníctvom (zákon č. 131/2010), verejná
zeleň
Podkapitola sa ZaD1 nemení.
E.m.1.1.2 Súhrn jestvujúcich a navrhovaných blokov obytného územia
Jestvujúce bloky
Zoznam jestvujúcich blokov obytného územia , tvoriace stabilizované územie:
- bloky obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
S1B – S12B
- obytného územia s prevahou plôch občianskej vybavenosti do 50% : S1BO
- obytného územia s prevahou plôch občianskej vybavenosti nad 50% : S1VO,BO,B
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : S1C, S1C,O
Navrhované bloky
Zoznam navrhovaných blokov obytného územia:
- bloky obytného územia s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD):
N1B – N11B, bloky N1B/1; N2B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie blokov N1B; N2B
južne) a blok S3B/1 (predmet ZaD1 – rozšírenie bloku S3B)
- obytné územie s prevahou plôch občianskej vybavenosti : N1BO
- blok občianskej vybavenosti (cintorín) : N1C,O
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E.m.1.1.3 abuľky blokov obytných území
Uvedené sú bloky, ktoré sú predmetom: S3B/1, ZaD1 N1B/1, N2B/1,a bloky na ktoré majú ZaD1
dopad: N1B, N2B.
Blok S3B/1

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

S3B/1

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť:do 3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

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

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska výroba
s negatívnymi a rušivými vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré nie
sú stavbami ( zákon č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
ochranné pásma : VN vedenia elektro vzdušné (nutné nahradiť vzdušné elektrovedene zemným káblovým rozvodom VN)
ochrana prírody a krajiny:
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• rigoly na odvod dažďových vôd;
• zakáblovanie vzdušného VN vedenia
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: B,C,D,E,F,G,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD:
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Územný plán obce Chocholná-Velčice – záväzná časť
Blok N1B

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N1B

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zeleň
• zeleň rodinných domov
• vodozádržná zeleň
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické, statická doprava
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
• nutnosť ponecháť preluky pre kombinované koridory miestnch komunikácií (vrátane chodníkov) a technickej

infraštruktúry pre napojenie bloku N1B/1

intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• rigoly na odvod dažďových vôd;
• zakáblovanie vzdušného VN vedenia
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B1B +N1B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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Územný plán obce Chocholná-Velčice – záväzná časť
Blok N1B/1

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N1B/1

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

doplnkové funkcie:
• verejná zeleň
• zeleň rodinných domov
• vodozádržná zeleň
• komunikácie príjazdové, prístupové,
pešie, cyklistické, statická doprava
• verejné technické vybavenie

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
ochranné pásma: Letiska Trenčín viď kapitolu E.h.1.1
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• rigoly na odvod dažďových vôd;
• zakáblovanie vzdušného VN vedenia
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B1B +N1B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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Územný plán obce Chocholná-Velčice – záväzná časť
Blok N2B

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N2B

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

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

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia; rigoly na odvod dažďových vôd;
• dopravný prístup pre obhospodarovanie územia medzi N2B a cintorínom a na peší a cyklistický chodník k cintorínu
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B2B +N2B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie
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Územný plán obce Chocholná-Velčice – záväzná časť
Blok N2B/1

Funkčná náplň bloku:

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

návrh

N2B/1

Záväzné regulatívy v území:
regulatívy intenzity využitia územia
max. index zastavanej plochy: 0,6
regulatívy funkčného využitia:
prípustné funkcie:
• bývanie v rodinných domoch
• občianska vybavenosť do 20%
v bloku

podlažnosť: do3 NP vrátane podkrovia

min. index zelene: 0,4

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

neprípustné funkcie:
• priemyselná a poľnohospodárska
výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
• skladové plochy a plochy technických
zariadení nadlokálneho charakteru
• služby negatívne ovplyvňujúce bývanie
• bývanie a rekreácia v objektoch, ktoré
nie sú stavbami ( zákon
č.50/1976Zb.§43)

obmedzujúce faktory a limity:
ochranné pásma: Letiska Trenčín viď kapitolu E.h.1.1
intervenčné zásahy:
• zachovanie retenčnej schopnosti územia; rigoly na odvod dažďových vôd;
• dopravný prístup pre obhospodarovanie územia medzi N2B a cintorínom a na peší a cyklistický chodník k cintorínu
• zachovanie retenčnej schopnosti územia;
• verejná zeleň, alej stromov
• protierózne zariadenia a opatrenia
verejnoprospešné stavby:
• vyplývajúce z ÚPN O Chocholná-Velčice: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
potreba následnej ÚPP a ÚPD a podmienky :
urbanistická štúdia (na bloky B2B +N2B/1) vrátane dopravného a technického vybavenia); vypracovať na základe
polohopisného a výškopisného zamerania dokumentáciu, ktorá bude riešiť odvedenie dažďových vôd pre zabezpečenie
zastavaného územia proti stekajúcej vode z erodujúceho územia tak, aby riešenie neohrozovalo jestvujúce zastavané
územie

E.m.2

REKREAČNÉ ÚZEMIE – DEFINÍCIA

Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.

E.m.3

VÝROBNÉ ÚZEMIA – DEFINÍCIA

Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.

E.m.4

KRAJINA

Kapitola a jej podkapitoly sa ZaD1 nemenia.
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