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yŠrogecur uvÄzuÉNARIADENłE oBcE srnŠxoy

c' 3 /2021 o Záväznej časti
Zmeny a doplnky č.1 'Územný ptán obce SÍaškov

Úvodné usŕa novenia
I!čet nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje Záväznťl čast'Zmeny a doplnky č'1 - Územný plán obce Sŕaškov,
schváteného UznesenÍm obecného zastupiteľstva v Sŕaškove č. 179/2021 zo dňa 22.10'2021

Rozsah platnosti
Nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnky č' 1 - Územný ptán obce SÍaśkov, vymedzeného v textovej
a grafickej časti uvedenej územnoplánovacej dokumentácie

łáväzná časťZmeny a doplnky ě.

-

1

'Územný plán obce Staškov

V návrhu záväznď1časti je uvedený text, ktoý sa doýka lokalít riešených v Zmenách a doplnkoch č' 1, pńčom
text, ktorý bol schválený a ostáva v platnosti ie napísaný kolmým pĺsmom'
text, ktoný sa rušíjenapísaný kolmým písmom a.je prečiarknuý
text, ktoý sa v rámci Zmien a doplnkov č. 1 dopĺňa je napísaný hrubýn a šikmým písmom.

Článok 1
Zásady a

regulatĘ priestorového usporiadania

a

:

funkčnéhovyužívania územia

Text článku 1 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu.

Clánok 2
Prípustné,obmedzujúce a vylučujúcepodmienĘ na využitie jednotlivých plôch
Textčlánkuzsadópĺr1aviegulatívocń 1.A-óbytnéplochy-rodinnédomyindividuálne a11.V2-plochyyýroby.
A obytné plochy - rodinné domy individuálne
+
ńĺpusine ĺ*rcie; bývanie v samostatne stolacich rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén
podlažie
hez
suterénu),
+
nadzemné
1
alebo
podiažie
suterén,
nad'emné podlaŽie + podkrovie, a1ebo 1 nidzemné

-'l

pre obyvatel'ov
základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných sluŽieb
územia,
vybavenia
plochy
technického
územia, malé ihriská pre neorganizovaný špoń pre obyváteľov územia, nevyhnutné
parkovo
pre
plochy
automobily'
odstavné
nevyhnutné
autobusov,
a
zastávky
xomunikáôie
pešie, cyklistické a ńotorové
lp'auená zeleň, zeleň okrasných a úŽitkových záhrad, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu,.malé zariadenia
pozemkov rodinných domov a
administratĺvy, sociálne, zdravótnícke a zariadenia, nerušiace výrobné sluŽby ako súčasť

doplnková funkcia bývania.

b) Nepríoustné funkcie: iné ako prípustné.
ó ooiiEffi ustanovenia: oosiavné miesta

obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie uŽĺvateľov
zar'laden'| kolTlerčnéhovybavenia a sluŽieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.
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V2 - plochy výroby

a)
*

b)

'pĺĺpustná

ĺuń<cie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačnéplochy, plochy dopravného a technického vybavenia,

prevádzkach umiestnených
zolačná a Vnutr"areálová zeleň, zaňadeniá oueiansreno vybavenia slúžiacepre osoby pracujúce v o/2
plocĘ pozenku pre
ponechať
10
min,
V
areáloch
terénu.
10
m
od
upraveného
max.
ploche
Výška
stavieb
Y2.
na
zeleň. Popri ptotesusedjacom s obytnými plochani rodinných domov vysadiť pás optickej izolačnej zelene.
Neprípustné funkcie: iné ako prípustné.
parŕovanie a odstavovanie vozidiel majitel'ov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; pokračovať

đ_ooiifrujĺce ustanouenia:

@procesovtak,abynegatívnevplyvyvýrobynaokolitéfunkčnéplochyboliminimalizované.
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Clánox 3
Zásady aregulatĘ umiestnenia občianskeho vybavenia

Text článku 3 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu.

Článok 4

Zásady a regulatĘ umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Text článku 4 sa đop'hlav odseku 1. Dopravné vybavenie Územia v bode e)
Dopravné vybavenie územia
pń ceśtnycnkomunikáciách uvaŽovať o nasledovných funkčnýci triedach a kategÓriách
triedy v kategórii
mimo zastavané územie rezervovať końdor pró výhľadové šírkovéusporiadanie cesý druhej

e)

_
_
-

V zastavanom územírezervovať końdor pre ýhl'adové šírkovéusporiadanie cesty druhej triedy v

c a'5/9q'

_

--

kategórii MZ

vo funkčnej triede 82'
2,0(1 1
'5y50'
v kategÓrii c 7'5170'
mimo zastavanéľrJ územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkovéusporiadanie ciest tretej triedy
MZ
8'5(8'0y50, vo funkčnej
v
kategórii
tńedy
tretej
ciest
v zastavanom územĺrešpektovať výhľadové širkovéusporiadanie
1

triede 83,

zokuhované
navrhované významné miestne obslužnékomunikcie riešiťako dvojpruhové, oboismerné, vzáiomne
Mo
7,5/30,
funkčnej tiedy C2 a kategórie Mo 8,0/40 alebo
alebo ako
navrhované miestne obsl-uzné komunikácie riešiťako dvojpľuhové, obojsmemé, vzájomne zokruhované
6'50/30'
M0
a
kategóńe
C3
triedy
funkčnej
komunikácie slepé s otáčacĺmkladivom (pri dEke väčšejako 50 m),
Článok 5
Zásady a ĺegulatívyzachovania kultúrnohistoľických hodnôt' ochrany
a vyuzĺvańia pĺírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

Text článku 5 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu'

Článok 6
Zásady a regulatĘ starostlivosti o Životné prostredie

Text článku 6 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu'

Článok 7
Vymedzenie zastavaného územia obce
Text článku 7 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu'

Glánolĺ g
územípodľa osobitných predpisov
pásiem
a
chránených
ochľanných
Vymedzenie

Text článku 8 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu'

Clánok 9
na chránené časti krajiny
Plochy- pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a
Ťext čláńru Ó ostáva v p|atnosti podľa schváleného územného plánu'

Clánok 10

Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny
Text článku 10 ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu'

clánok

1.
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Zoznam veĺejnoprospešných stavieb
V článku 1't sa v Zozname verejnoprospešných stavieb rušíveĘnoprospešná stavba a) dom seniorov
na veĘnoprospešné
ZaveĘnoprospešné stavby sa pooľa śĺo'a stáveuneho zákona, ods. 2, písm. a) povaŽujú stavby, určené
nasledovné stavby:
pre íeĄne iechnické vybav.ńi. ú'.ř'i., podporujúce jeho rozvoj a ochranu Životného prostredia. Sú to

sluŽby a

aHem€€nłgf€v'
b)

ihriská'

c)

veĘná zeleň'

d)

preloŽka cesty ll/487'
modernizácia Železničnej trate č. 128,
výstavba a rekonštrukcia zbemých komunikáciĺ'
výstavba a rekonštrukcia obsluŽných komunikáciĺ'

e)
Đ

s)
h)
i)

i)

cyklotrasy,
pešie chodnĺky a plochy'
stavby pre verejné zásobovanie pitnou vodou,

o)

stavby pre odvádzanie splaškových vÔd'
stavby súvisiace s odvádzanĺm vôd povrchového odtoku'
trafostanice a rozvody pre zásobovanie elektńckou energiou,
dostavba a rekonštrukcia rozvodov verejného plynovodu,
dostavba a rekonštrukcia telekomunikačnej siete,

p)

protipovodňové opatrenia

k)
r)

m)
n)
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čtánokXlIl'
Schéma záväzných častíriešenia a veĺejnoprospešných stavieb
stavby sú zdokumentované ai v grďckej podobe - viď. prĺloha s názvom: Schéma záväzných
veĘnoprospešné
Záväzné časti ńešenia a
častíriešenia a verejnoprospešných stavieb

ZáverečnéusÍ anovenia
-.Územnýptánobce
VsÚ/ades ustanoveniami$28,odst.3stavebnóhozákonavplatnomznenĺjedokunentáciaZmenyadoplnhyč'1
(lzemného
oddelenie
a
býovejpolĺtilry,
Žitine,
odbor
v
úrade
na
okresnom
ýstavĘ
Slaškov uloŽená na obecnon'úrade v Staškove a
plánovania'

Toto naiadenĺe nadob(lda účinnosťdňom 9.11. 2021

lng. Ladistav gmčisko
sŕarosÍa obce
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