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2 DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
Obec nemá v súčasnosti spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. Obec pristúpila k obstaraniu
územného plánu z dôvodu zosúladenia zámerov pre rozvoj obce, riešenie verejnoprospešných
stavieb a umiestnenia plôch pre novú výstavbu. Pre potreby ďalšieho rozvoja obce je potrebné
stanoviť reguláciu územia tak, aby rešpektovala nové skutočnosti a zahŕňala priestorový priemet
strategických zámerov a zámerov potrebných pre ďalší rozvoj obce.

3 URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH
ROZVOJOVÝ PROGRAM OBSTARÁVATEĽA A VARIANTY A ALTERNATÍVY
ROZVOJA ÚZEMIA
3.1 HLAVNÉ CIELE ROZVOJA VYPLÝVAJÚCE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OBSTARÁVATEĽA
Obec je súčasťou miestnej akčnej skupiny (MAS) Bebrava.
Priority v rámci MAS
- začlenenie obce do siete turistických trás pre cyklo, hipo i pešiu turistiku v regióne;
- zvýšenie atraktivity životného prostredia – kanalizácia, ČOV, zberný dvor, miestne komunikácie;
- zhodnotenie prírodného, kultúrneho a historického bohatstva obce a jej okolia;
- podchytenie spoločenského potenciálu organizácií pôsobiacich v obci a okolí, sociálna a spoločenská
oblasť - rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít.
Projekty v rámci MAS
- budovanie a rozvoj environmentálnej infraštruktúry obce,
- budovanie a rekonštrukcia voľno-časových zariadení, miestnych komunikácií, proti povodňových
opatrení,
- budovanie cyklistických chodníkov, oddychovej zóny rekonštrukcia zberného dvora,
- výmena oplotenia parku,
- rekonštrukcia športového areálu s oplotením,
- prezentácia obce v kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.
Obec má schválený PHSR-O v roku 2009 s nasledovnou strategickou víziou:
Obec Veľké Chlievany je prosperujúcou obcou s kvalitným životným prostredím, ktorá vytvorila
priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život pre všetky kategórie svojich obyvateľov.
Obec je príťažlivá predovšetkým z pohľadu bývania.
Strategický cieľ:
Mobilizovaním miestneho potenciálu a využívaním vonkajších podporných zdrojov zabezpečiť vhodné
podmienky na trvalo udržateľný rozvoj obce Veľké Chlievany, ktorý pri rešpektovaní vidieckeho rázu
obce bude založený na výraznom zlepšení životnej úrovne obyvateľov.
Programová štruktúra rozvoja obce:
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PRIORITY
1. Životné
prostredie

CIELE

1.1. Znížiť zaťaženosť
životného prostredia a
zabezpečiť ochranu
zdravia obyvateľstva
rozvojom
environmentálnej
infraštruktúry
1.2. Minimalizovať
nepriaznivé
antropogénne vplyvy na
životné prostredie a
podporiť ekologické
správanie ľudí
1.3. Zabezpečiť základný
nástroj rozvoja a
starostlivosti o životné
prostredie
2. Sociálna
2.1. Pozitívne ovplyvniť
infraštruktú
demografický vývoj
ra
obce zvýšením kapacity
bytového fondu obce
2.2. Zabezpečiť kultivované
podmienky pre aktívne
využívanie voľného
času, pre kultúrnospoločenský život
a športové vyžitie, a tým
podporiť zdravý životný
štýl občanov
2.3. Zabezpečiť dôstojné
podmienky pre
poslednú rozlúčku
so zosnulými
3. Dopravná
3.1. Zvýšiť úroveň a kvalitu
infraštruktú
dopravnej obslužnosti
ra
obce

OPATRENIA

AKTIVITY

1.1. Dobudovanie
a rozvoj
environmentálnej
infraštruktúry

1.1.1.Vybudovanie verejnej
kanalizácie s napojením
na ČOV

1.2. Optimalizácia
odpadového
hospodárstva

1.2.1.Likvidácia čiernych
skládok odpadu
1.2.2.Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného
odpadu

1.3. Zabezpečenie
vyhotovenie
územnoplánovacej
dokumentácie obce
2.1. Podpora IVB v obci

1.3.1. Vypracovanie územného
plánu obce

2.3. Budovanie
a rekonštrukcia
voľno-časových
zariadení

2.3.1.Rekonštrukcia
Kultúrneho domu
2.3.2. Rekonštrukcia
futbalového ihriska
2.3.3.Budovanie oddychovej
zóny
2.3.4.Výmena oplotenia parku

2.3. Rekonštrukcia
priestorov
určených na
smútočný obrad
3.1. Rekonštrukcia
a výstavba siete
motoristických a
nemotoristických
komunikácií

2.3.1. Rekonštrukcia strechy
Domu smútku

2.1.1. Vybudovanie novej
obytnej zóny

3.1.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií

3.1.2.Budovanie chodníkov
3.1.3.Budovanie cyklistických
chodníkov

Zhrnutím lokálnej stratégie, nadradených stratégii a zistených zámerov sú nasledovné priestorové
priemety, ktoré je potrebné zahrnúť do riešenia územnoplánovacej dokumentácie. Ide o zhrnutie
požiadaviek z nadradených stratégií, lokálnej stratégie (PR-O). Sú zosumarizované do všeobecnejších
cieľov – priemetov (SP – strategický priemet) pre účely zapracovania do územného plánu. Pre účely
územného plánu obce Veľké Chlievany ide o nasledovné priemety:
Označenie
SP1
SP2

Priestorový priemet
Rozvojové plochy obce ( najmä nové obytné zóny) a súvisiaci rozvoj technickej
infraštruktúry v celej obci
Oddychová zóna
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Označenie Priestorový priemet
SP3
Rekonštrukcia a výstavba siete motoristických a nemotoristických komunikácií
(komunikácie, cyklochodníky, chodníky, hipoturistika)
SP4
Optimalizácia odpadového hospodárstva (likvidácia čiernych skládok)
Tieto ciele je vhodné do územného plánu zapracovať primerane s prihliadnutím na odporúčania ich
umiestnenia v jednotlivých územných celkoch, ako to vyplýva z Prieskumov a rozborov k Územnému
plánu obce Veľké Chlievany:
Požiadavky:


Rešpektovať relevantné špecifické ciele a odporúča sa dodržať ich umiestnenie
v jednotlivých územných celkov

3.2 VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA
Územný plán obce Veľké Chlievany vypracovať invariantne.

3.3 ETAPY SPRACOVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU
Podľa zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov bude Územný plán obce Veľké Chlievany
vypracovaný v nasledovných etapách:



Návrh územného plánu obce so spracovaním návrhu po prerokovaní (invariantne)
Čistopis územného plánu

4 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešené územie je totožné s katastrálnou hranicou obce Veľké Chlievany.

5 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
NA ÚZEMIE OBCE VRÁTANE VÝSTUPOV ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI
Pre obec Veľké Chlievany vyplývajú tieto záväzné regulatívy z Územného plánu Vyššieho územného
celku Trenčianskeho kraja:
Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja – zmeny a doplnky č. 2
schválilo Zastupiteľstvo TSK uzn. č. 297/2011, dňa 26.10.2011. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č. 8/2011, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčiansky kraj.VZN
nadobudlo právoplatnosť 25.11.2011.
Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja platia tieto záväzné
regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy KURS 2001, schválené uznesením vlády
SR č. 1033 z 31.októbra 2001 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 528/2002 Z.z.
1

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
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1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom
regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní
centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných
sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej
koncentrácie,
1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na
celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a
vidieckych priestorov kraja.
1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme
Slovenskej republiky:
1.3.3 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne prvej skupiny bánoveckobebravské a
partizánske ťažisko osídlenia,
1.4 Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry.
Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
1.4.2 ponitriansku rozvojovú os: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – hranica nitrianskeho
samosprávneho kraja,
1.4.3 hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová –
hranica banskobystrického samosprávneho kraja,
2
V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú
medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná
turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva
pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch.
Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v
kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.
2.8 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
2.8.1 sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb
cestovného ruchu,
2.8.3 pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a
technologické prvky a zariadenia,
2.12 na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia,
3
V oblasti sociálnej infraštruktúry
3.1 Školstvo
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
3.2 Zdravotníctvo
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej
a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti,
3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám,
3.3 Sociálna starostlivosť
3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové,
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie
__________________________________________________________________________________
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Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných,
dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným
demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre
prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,
4
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych
sídiel,
4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
4.5 posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
5
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu.
5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou,
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými
druhmi odpadov,
5.3 pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
5.4 v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky
navrhnúť na zalesnenie,
5.8 vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
5.11 postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciesttak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených
krajských a okresných environmentálnych akčných programov,
5.21 revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou
pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov
5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinávráteniu funkcie čiastočne
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané
územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr.
Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu,
chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách
6
V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky
využívať celé územie kraja,
6.2 nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v
existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených
areálov poľnohospodárskych dvorov.
7
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1 Cestná infraštruktúra
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7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach.
7.1.2 Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120:
• v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou
– Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek
cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2.
8
V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.2 Vodné hospodárstvo
8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej
republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s
odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako
10 000 EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
k)

zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000
ekvivalentných obyvateľov:
1. Aglomerácia Bánovce nad Bebravou,

8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a
odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období
sucha,
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí,
nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a
koncepciou rozvoja,
e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v
čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného
hospodárstva,
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné
činnosti
9.1

V oblasti odpadového hospodárstva

9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania
negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších
environmentálnych záťaží.
9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách
a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.
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9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.
9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v
prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.
9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a
zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.
9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na
spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
1.1.1

Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry
1

Cestná infraštruktúra

1.1

Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad
Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja,

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva
2

Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd

Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách1
1. Aglomerácia Bánovce nad Bebravou,
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

6 ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA
Obec Veľké Chlievany nie je spádovou obcou pre žiadne spádové územie. Sama je súčasťou
Bánoveckej aglomerácie. Spolu s obcami Dvorec a Malé Chlievany (súčasť Bánoviec nad Bebravou)
tvorí súvisle zastavané územie ako obytný satelit spomínanej aglomerácie.

1

Aglomerácia – pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a
kanalizácií SR“, schváleným vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004
rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko
rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa
smernice č.912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd
__________________________________________________________________________________
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V katastri sa nenachádza žiadne zariadenie ani cieľ pre návštevníkov prímestskej alebo inej rekreácie.

7 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE
Záujmovým územím obce je katastrálne územie obce Veľké Chlievany. Z prieskumov a rozborov
nevyplynula žiadna požiadavka na riešenie záujmov v susedných katastroch.

8 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY
Obec Veľké Chlievany má stálu tendenciu nárastu stále bývajúceho obyvateľstva, aj keď celkový
prírastok má klesajúcu tendenciu. Nárast obyvateľstva je spôsobený jednak prisťahovalectvom
a jednak prirodzeným prírastkom. Väčšina populácie je produktívnom a poproduktívnom veku.
Pri zachovaní súčasného trendu sa dá predpokladať nárast zo súčasných 484 obyvateľov (k
31.12.2014) na cca 560 za 15 rokov.

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1.
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Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov (Štatistický úrad SR, 2001), Obec Veľké Chlievany
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Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov – celkový prírastok (Štatistický úrad SR, 2001), Obec Veľké Chlievany

9 OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU OBCE
Obec Veľké Chlievany leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na
pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. Nadmorská výška je v strede obce 217 m n. m., v chotári
190-288 m n. m.
Obec je rozčlenená na homogénne priestorové jednotky – územné celky na základe ich
územno-technických vlastností, priestorovej štruktúry a prírodných podmienok. Tieto celky
predstavujú územia s homogénnymi vlastnosťami a rovnakými požiadavkami na riešenie. Riešené
územie je celkom rozdelené do 6 územných celkov. Ich vymedzenie je dokumentované v grafickej
prílohe,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zadania.
Obec je situovaná v doline prítoku Inovec rieky Bebrava. Spolu s obcami Dvorec a časti Malé
Chlievany (časť Bánoviec nad Bebravou). Obcou prechádzajú cesty III/050038 a III/050041, na ktoré
sa napájajú takmer všetky miestne komunikácie. V dotyku s katastrálnym územím prebieha výstavba
rýchlostnej komunikácie R2 bez priameho napojenia na obec.
Obec (UC1) má ulicový charakter a zástavbu tvoria predovšetkým samostatne stojace objekty
so záhradou, prípadne predzáhradkou. Drobnú štruktúru narušuje len areál hospodárskeho dvora
(UC2) na južnej strane obce tvorený blokovou štruktúrou. Objekty majú zväčša 2 nadzemné podlažia.
Uličný priestor je tvorený komunikáciou a chodníkom bez zeleného pásu a verejnej zelene.
Najvýraznejšou dominantou je rímskokatolícky kostol (UC3) umiestnený na vyvýšenine.
V severnej časti zastavanej časti obce je situované futbalové ihrisko.
Prechádzajúci vodný tok nemá na urbanistickú kompozíciu výraznejší vplyv, nakoľko tvorí
hranicu s obcou Dvorec a prechádza v zadných dvorových traktoch.
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Severná časť katastra (UC6) je poľnohospodársky využívaná, doplnená remízkami a pásmi
nelesnej drevinovej vegetácie a brehovými porastami toku Inovec. Územie je mierne zvlnené,
stúpajúce smerom na sever.
Južná časť katastra (UC4, UC5) je prevažne rovinatá, poľnohospodársky využívaná bez
výrazných porastov.
Požiadavky:





Rešpektovať hmotovú a výškovú dominantu kostola
Vytvoriť a artikulovať verejné priestranstvo v strede obce
Vhodné je považovať za nezastavateľné územie UC5, UC6
Rozvoj obce situovať v kontakte s už zastavaným územím, predovšetkým v UC4

10 OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU OBCE,
Zastavané územie obce predstavuje pomerne stabilizované územie, okrem areálu hospodárskeho
dvora. Z prieskumov a rozborov nevyplynuli požiadavky na asanáciu ani na rozsiahlu prestavbu obce.
Požiadavky:


Navrhnúť reguláciu výstavby a definovať urbanistickú štruktúru hospodárskeho dvora
v prípade zmeny využívania.

11 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE
TECHNICKÉHO VYBAVENIA,
11.1 DOPRAVNÉ VYBAVENIE
Obec Veľké Chlievany sa nachádza 3 km juho-západným smerom od okresného mesta Bánovce
nad Bebravou. Katastrom obce prechádza regionálna cesta III/050041 Otrhánky – Biskupice
a intravilánom obce aj cesta III/050038, ktorá cez obec Dvorec vedie do Bánoviec nad Bebravou.
V súčasnosti prebieha v katastri susednej obce Biskupice výstavba rýchlostnej cesty R2 Trenčín –
Prievidza. V prvej etape výstavby sa realizuje úsek Ruskovce – Pravotice, ktorý rieši obchvat mesta
Bánovce nad Bebravou.
Východne od obce prechádza železničná trať č. 143 Trenčín – Chynorany. Najbližšia železničná
stanica sa nachádza vo vzdialenosti 3 km v Bánovciach nad Bebravou.
Hlavnú cestnú dopravnú trasu v obci Veľké Chlievany tvorí cesta III/050041, ktorá spája susednú
obec Otrhánky s okresným mestom Bánovce nad Bebravou. Na túto komunikáciu je pri obchodnom
dome pripojená cesta III/050038, ktorá cez obec Dvorec vedie tiež do Bánoviec nad Bebravou.
Požiadavky:



Prístup do nových lokalít riešiť miestnymi komunikáciami s dostatočným profilom a riešiť
aspoň jednostranný chodník popri všetkých komunikáciách v obci.
Definovať verejné priestranstvo v obci.
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 Definovať zálivy pre zastávky autobusu a vhodné umiestnenie týchto zastávok.
 Riešiť dopravu obce, aby dopravným hlukom bol znehodnotený minimálny rozsah
obytného územia a robiť všetky opatrenia na znižovanie dopravného hluku .
 Riešiť dopravu v blízkosti školských zariadení s ohľadom na pohyb detí a tým zvýšené
riziko dopravných nehôd (bezpečný prístup automobilov k školským zariadeniam,
bezpečnostné zóny pred školskými zariadeniami, bezpečnosť na prechodoch cez
komunikácie).
 Dopravné riešenie musí byť v súlade s cestným zákonom a STN 736110
 Navrhnúť systém cyklochodníkov

11.2 TECHNICKÉ VYBAVENIE
Obec Veľké Chlievany a jej katastrálne územie sú plne zásobované elektrickou energiou. Súčasný stav
vyhovuje pre jestvujúce potreby a nároky obce na elektrickú energiu.
Obec bola celoplošne splynofikovaná a je zásobovaná zemným plynom. Plynovodná sieť je
vybudovaná v rozsahu, ktorý umožňuje zásobovať zemným plynom celé zastavané územie obce.
Plynofikácia obce umožňuje využívať zemný plyn na vykurovanie.
Obec Veľké Chlievany má vybudovaný verejný vodovod. Pokrytie obce vodovodnou sieťou je
celoplošné.
Obec nemá vybudovanú kanalizáciu.
Požiadavky:



Rozvody energií a trafostanice riešiť tak, aby bolo kvalitne a dostatočne zabezpečené
zásobovanie elektrickou energiou v novonavrhovaných lokalitách.
Navrhnúť odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd vo všetkých častiach obce.

12 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY,
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, NA OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV,
LOŽÍSK NERASTOV A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH
OCHRANNÝCH PÁSEM VRÁTANE POŽIADAVIEK NA ZABEZPEČENIE
EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA,
Obec nemá na svojom území žiadne chránené územie, ani maloplošne chránené územie. V riešenom
území nie ani lokality európskeho významu (SKUEV).
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V katastrálnom území obce sa nachádzajú tieto národné kultúrne pamiatky:
Číslo
ÚZKP
Čís.UZ
271/1

Ob. Číslo
Súp. Číslo
Parcel.
číslo
155

Názov

Vlastník
Správca

Farský kostol sv, Kataríny

Rk cirkev

366

V katastri obce nie sú evidované žiadne ložiská nerastov a rúd a obec neleží v žiadnom prieskumnom
území.
V katastri obce je evidované zosuvné územie.
Z hľadiska ekologickej stability sa v území nachádzajú javy vyplývajúce z G-ÚSES, R-ÚSES a boli
identifikované aj javy M-ÚSES, ktoré je potrebné v území rešpektovať a stanovením využívania
územia a priestorovou reguláciou zabezpečiť ich funkčnosť.
Požiadavky:












Rešpektovať prírodné a krajinno-ekologické podmienky územia a zachovať plochy
vymedzené ako prvky G-ÚSES, R-ÚSES a M-ÚSES.
Priemyselnú výrobu rozvíjať len v rozsahu výrobných služieb
Pri novej IBV v obci rešpektovať plochy cenné z hľadiska M-ÚSES.
Územia a plochy národných kultúrnych pamiatok rešpektovať aj so zachovaním
urbanistického kontextu ich umiestnenia
Stanoviť regulatívom postup pri odkrytí archeologickej lokality
Rešpektovať historické krajinné štruktúry (tradičné vidiecke záhrady, vegetačné prvky
popri hranici katastra, aleje pri komunikáciách, priehľady kostol)
Podporiť a rešpektovať vyhradenú zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti
Podporiť a rešpektovať súkromnú zeleň
Chrániť špeciálnu zeleň (cintoríny)
Doplniť zeleň v zastavanom území vo verejných priestranstvách a okolo zastavaného
územia
Zeleň navrhovať v druhovej skladbe zodpovedajúcej lokalizácii územia

13 POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
Územím neprechádza žiadna trasa nadradených systémov. Zasahuje op rýchlostnej komunikácie R2.
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14 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU,
POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ
OCHRANY OBYVATEĽSTVA
V území sa nenachádza žiadne zariadenie obrany štátu a neeviduje sa žiadny nový zámer zriadenia
takéhoto zariadenia. V oblasti požiarnej ochrany je potrebné rešpektovať Požiarny poriadok obce
Veľké Chlievany, v ktorom sú stanovené prírodné vodné zdroje: potok Inovec a umelé vodné zdroje:
hydranty. Oblasti civilnej ochrany obyvateľstva je potrebné rešpektovať schválený plán ukrytia
obyvateľstva. Pre novonavrhované plochy doplniť podľa potreby.
V oblasti ochrany proti povodňovým vodám sú v území evidované vodné toky: Inovec
Z predbežného hodnotenie MŽP SR nepatrí obec medzi rizikové oblasti ohrozené povodňami.
Požiadavky:











Rešpektovať prirodzené inundačné územia tokov a samotnú výstavbu na lokalitách v
blízkosti vodných tokov podmieniť umiestnením stavieb mimo inundačné územie, nad
hladinu Q100ročnej veľkej vody.
Pri návrhoch umiestňovania stavieb pre výkon správy vodných tokov ponechať v zmysle §
49 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž ostatných
vodných tokov šírky 5,0 m.
V rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku
v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente
v súlade s ustanovením § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov a v zmysle požiadaviek NV SR č. 29612005 Z. z. podľa § 6, t. j. so zabezpečením
zachytávania plávajúcich látok.
Revitalizovať vodné toky za účelom zvýšenia prirodzenej retencie vody v území
Rešpektovať plán ukrytia obyvateľstva a dopracovať návrh ukrytia pre novonavrhované
lokality podľa potreby.
Rešpektovať Požiarny poriadok obce Veľké Chlievany
Rešpektovať a doplniť prístupové komunikácie k objektom a častiam územia, prístup
k prírodným zdrojom a rozmiestnenie umelých zdrojov požiarnej vody.

15 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA
HISTORICKÉ, KULTÚRNE, URBANISTICKÉ A PRÍRODNÉ PODMIENKY
ÚZEMIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S
OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU
Pre jednotlivé celky sa uvádza vzťah k stratégii rozvoja obce, ako sú uvedené v kapitole 3 a
požiadavky na riešenie.
__________________________________________________________________________________
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Strategický vzťah
Definícia
Komplementárny
Územný celok má komplementárny vzťah
k vybraným špecifickým cieľom, ak je v súlade so
stanovenou stratégiou rozvoja v celom území,
pokračovaním nastoleného trendu ju podporí
Indiferentný
Územný celok má indiferentný vzťah k vybraným
špecifickým cieľom, ak pokračovaním
nastoleného trendu stratégiu rozvoja neohrozí
ani nepodporí.
Protichodný/konkurenčný
Územný celok má konkurenčný/protichodný
vzťah k vybraným špecifickým cieľom, ak priamo
ohrozuje ciele stanovené stratégiou v celom
území.
Jednotlivé posúdenie kompletného územného celku je individuálne ale principiálne je potrebné
identifikovať ciele, ktoré je možné v danom celku realizovať. Na základe tohto vyhodnotenia sú
stanovené odporúčania pre ďalší rozvoj.

15.1 ÚZEMNÝ CELOK UC1
Obec – zastavané územie
UC je komplementárny k väčšine cieľov stratégie.
Požiadavky:




Pokračovať v doterajšom rozvoji
Definovať verejné priestranstvo
Stanoviť podmienky pre rozvoj rekreácie a rozvoj areálu športu a oddychu

15.2 ÚZEMNÝ CELOK UC2
Hospodársky dvor
UC je väčšinou indiferentný k cieľom obce. Pri nevhodnom nastavení ďalšieho rozvoja však môže
ohroziť rozvojovú stratégiu negatívnymi vplyvmi.
Požiadavky:



Stanoviť podmienky ďalšieho rozvoja a prípustných funkcií pre možnú transformáciu
územia
Definovať podmienky pre zníženie možného negatívneho dopadu z činností v areáli na
obec

15.3 ÚZEMNÝ CELOK UC3
Kostol a cintorín
UC je väčšinou indiferentný k cieľom, však môže sekundárne podporiť rozvoj obce, kvalitu bývania aj
rozvoj oddychových zón
Požiadavky:




Zachovať ako kompozičnú dominantu obce
Vymedziť plochy pre nový cintorín (rozšírenie)
Rešpektovať krajinársku a ekosystémovú úlohu územia

__________________________________________________________________________________
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15.4 ÚZEMNÝ CELOK UC4
Južná časť katastra "Lúky, Dolné diely"
ÚC je protichodný zvlášť k rozvojovým cieľom, nakoľko predstavuje najvhodnejšie územie pre ďalší
rozvoj obce
Požiadavky:



Považovať za rozvojové územie obce
Rozvoj situovať predovšetkým v kontakte so zastavaným územím

15.5 ÚZEMNÝ CELOK UC5
Východná časť katastra "Predné diely, Derežkov"
Indiferentný ku všetkým cieľom, pri nevhodnom riešení krajiny môže negatívne ovplyvniť rozvoj
bývania a rekreácie.
Požiadavky:



Odporúča sa fakultatívne zachovať ako nezastavané územie
Doplniť kompozične krajinu vrámci adaptačných opatrení na zmenu klímy

15.6 ÚZEMNÝ CELOK UC6
Severná časť katastra "Klčovina, Háje, Potôčky"
Komplementárny k cieľom rozvoja, môže sekundárne podporiť kvalitu bývania a priamo rozvoj
rekreácie v území
Požiadavky:





Odporúča sa fakultatívne zachovať ako nezastavané územie
Rozvíjať formou extenzívnej rekreácie pre sekundárnu podporu rozvoja rekreácie v obci
Doplniť kompozične krajinu vrámci adaptačných opatrení na zmenu klímy
Navrhnúť opatrenia pre zvýšenie retencie toku Inovec a doplňujúce protipovodňové
opatrenia

16 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA,
SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY
V obci sa nachádza 135 bytov, z toho je 2 neobývaných a 4 byty v bytovej budove. Obývanosť bytu je
3,63 ob./byt. Obývanosť domov požadovaný štandard 3,1 obyvateľa/byt (Inštitút urbanizmu a
územného plánovania URBION, 2011).
Pre dosiahnutie požadovaného štandardu obsadenosti by obec v súčasnosti potrebovala 21 bytov.
Pre výhľadové obdobie r. 2030 (15 ročné plánovacie obdobie), kedy sa uvažuje s počtom obyvateľov
560 bude obec pri štandarde 3,1 obyv./byt potrebovať 181 bytov, čo je o 46 viac, ako je v súčasnosti
k dispozícii.

__________________________________________________________________________________
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Zo štruktúry obyvateľstva vyplýva, že prevažná časť obyvateľov je v produktívnom a
predproduktívnom veku a hlási sa k rímsko-katolíckemu náboženstvu. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol.
Obec Veľké Chlievany má vybudovanú základnú sociálnu infraštruktúru – kostol, cintorín, dom
smútku, poštu, kultúrny dom, knižnicu, športové zariadenia, požiarnu zbrojnicu a aj komerčnú
vybavenosť (obchody a služby). V obci absentujú predškolské a školské zariadenia a zariadenia
poskytujúce zdravotnícke a sociálne služby, ktoré sa nachádzajú v susednej obci Dvorec. Chýbajúce
zariadenia sú dostupné pre občanov hlavne v okresnom sídle Bánovce nad Bebravou.

Požiadavky:
•

V rámci rozvojových plôch a súčasných zastavaných územiach umiestniť optimálne 50
bytov vo výhľadovom období do r. 2030 s prihliadnutím nna možné rozvojové scenáre
obce.
V obci neumiestňovať veľkoplošné predajne ani veľkoplošné zariadenia občianskej
vybavenosti pre obchod a služby, skladovanie.
V obci neumiestňovať veľkoplošné zariadenia priemyselnej výroby. Priemyselnú výrobu
rozvíjať formou výrobných/remeselných služieb
Umožniť umiestňovanie malých prevádzok vrámci zastavaného územia a prevádzok
obchodu a služieb v kombinácii s bývaním.
Vyčleniť lokality na umiestnenie výroby a drobného podnikania, podrobne špecifikovať
podnikateľské aktivity, ktoré bude možné umiestniť v obytnej zóne (drevovýroba,
doprava, chov dobytka, chovateľské stanice hydiny a psov a iné služby)
Stanoviť regulatívy pre chov domácich hospodárskych zvierat najmä z hľadiska
podnikateľských aktivít samostatne hospodáriacich roľníkov hlavne v obytných zónach.
V primeranom rozsahu vytvoriť podmienky pre umiestnenie sociálnej infraštruktúry
v rozsahu odporúčaných štandardov
Vytvoriť podmienky a stanoviť regulatívy pre umiestňovanie objektov rekreácie, športu
a občianskej vybavenosti v súvislosti s rekreáciou
Navrhnúť cykloturistické trasy

•
•
•
•

•
•
•
•

17 POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRÍPADNE
URČENIE POŽIADAVIEK NA HODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
V území sa nenachádzajú chránené územia. Platí všeobecná ochrana prírody a krajiny.
V zmysle zákona č. 24/2006 a metodického usmernenia bude procesu posudzovania (SEA) podliehať
návrh územného plánu podľa tohto zákona.
Požiadavky:



Riešiť spôsob zhromažďovania a likvidácie odpadov v obci s dôrazom na separovaný zber
V území neumiestňovať nové zdroje znečistenia ovzdušia a vôd

__________________________________________________________________________________
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 Zabezpečiť objektivizáciu radónového rizika stavebných pozemkov pri výstavbe
nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roka
a pri výstavbe bytových budov v zmysle ustanovení vyhlášky Č. 528/2007 Z.z. ktorou sa
stanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
 Riešiť, aby fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré používajú alebo
prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií zabezpečili, aby expozícia
obyvateľov bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc
v zmysle ustanovení zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov a zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 Je potrebné vyčleniť lokality na umiestnenie výroby a drobného podnikania a podrobne
špecifikovať podnikateľské aktivity ktoré bude možné umiestniť v obytnej zóne
(drevovýroba, doprava, chov dobytka, chovateľské stanice hydiny a psov a pod.)
 Stanoviť regulatívy pre chov domácich hospodárskych zvierat najmä z hľadiska
podnikateľských aktivít samostatne hospodáriacich roľníkov hlavne v obytných zónach.

18 OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO
FONDU
V území sa nachádzajú najkvalitnejšie pôdy v kontakte so zastavaným území. Medzi najkvalitnejšie
pôdy v obci patrí BPEJ : 0102002, 0112003, 0206002, 0248002, 0249003, 0249203, 0250002.
Požiadavky:
•

•
•
•

Nezaberať nadmerné množstvo pôdy na nepoľnohospodárske účely v prípade, ak si to
nevyžaduje rozvoj obce alebo opatrenia na udržiavanie a podporu ekologicky
stabilných prvkov, historických krajinných štruktúr alebo ochrany a tvorby krajiny alebo
technického a dopravného vybavenia územia
Minimalizovať zábery chránených pôd
Zachovať kompaktnosť zastavaného územia
Nezasahovať na plochy lesných pozemkov s výnimkou technického a dopravného
vybavenia územia

19 POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ
JE POTREBNÉ RIEŠIŤ ÚZEMNÝM PLÁNOM ZÓNY
Nepožaduje sa vymedziť územie pre spracovanie ÚPN-Z. Prípadne vymedzenie územia pre
spracovanie ÚPN-Z zvážiť na základe návrhu.
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20 POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
Regulatívy musia byť stanovené tak, aby vymedzili plochy a priestranstvá s rozvojom pre
verejnoprospešný záujem, rešpektovali požiadavky stanovené v tomto zadaní.
Požiadavky:
•
•
•
•

Stanoviť podmienky funkčného využívania územia
Priestorové usporiadanie bude stanovené mierou využitia územia (príslušným
indexom), výškovým limitom a urbanistickou štruktúrou územia
V území bude stanovená regulácia využívania a usporiadania krajiny.
V prípade potreby bude stanovená špecifická regulácia ako dodatkový regulatív pre
potreby miestneho stavebného poriadku

21 POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
V územnom pláne je potrebné vyčleniť plochy pre verejnoprospešné stavby vyplývajúce z nadradenej
strategickej a územnoplánovacej dokumentácie a ďalej plochy, na ktorých budú umiestnené stavby
vyplývajúce z rozvoja obce a majú verejnoprospešný charakter.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
Požiadavky:
•
•

V územnom pláne vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby vyplývajúce
z Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja
V územnom pláne vymedziť stavby, ktoré vyplývajú z rozvoja obce a majú
verejnoprospešný charakter

22 POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO
PLÁNU.
A. Textová časť:
1.
2.
3.
4.

Sprievodná správa – smerná časť územného plánu
Poľnohospodárska príloha
Regulatívy vyplývajúce z ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
Záväzná časť územného plánu

B. Grafická časť:
Územný plán obce bude vypracovaný na celé katastrálne územie obce. Miera spracovania detailu
bude zodpovedať mierke 1:5000. Mierka vytlačených výkresov bude prispôsobená čitateľnosti ich
obsahu. Odporúča sa zastavané územie riešiť v M 1:2 000
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