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SMERNÁ ČASŤ
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
obec Jasová: k 31.12.2015 počet obyvateľov 1 170, rozloha katastrálneho územia 1992,9061ha
(19 929 061m2)
1.1 DÔVODY PRE OBSTARANIE
- na konci sa vkladá nový pododsek:
1.1.1 ZMIEN A DOPLNKOV č. 1/2017
Zapracovať do ÚPD jednu zmenu funkcie plochy, ktorá vyplynula z podnetu obyvateľa
obce.
Lokalita č. 1 sa nachádza v zastavanom území obce, ktorá je podľa platného územného
plánu určená na funkciu zeleň záhrad. V ZaD ide o zmenu funkčného využitia územia na funkciu
bývanie v rodinných domoch; parcela registra C č. 854/1 záhrady, výmera parcely je 2106m2.
1.2 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA
- text je bez zmeny
1.3 VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA.
- na konci sa vkladá text:
- spracovatelia ÚPD:
- ÚPN r. 2008
AUREX s.r.o., Bratislava, Ing. arch. Aleš Baláži
Obec Jasová má spracovaný Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník,
Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan, schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 23/270809 zo dňa 27.8.2009.
Obstarávanie zmien a doplnkov č. 1/2017 bolo schválené uznesením č. 17/16/060417 zo
dňa 6.4.2017.
Súpis použitých podkladov:
Pri riešení zmien a doplnkov obce boli použité nasledovné podklady:
- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho
zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného dňa 14.5.2012, záväzná časť bola vyhlásená VZN č.
2/2012 zo dňa 14.5.2012
- Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja schválené uznesením č.
111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného dňa 20.7.2015, a ktorých
záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 6/2015
- Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň,
Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan z roku 2008
- geometrický plán parcely
1.4 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENÉHO ÚZEMIA SO ZADANÍM
- na konci sa vkladá text:
Zadanie k ÚP Jasová bolo schválené uznesením č. 38/161106 zo dňa 16.11.2006.
Zadanie územného plánu obce, bolo vypracované a prerokované v rámci spracovania
pôvodnej dokumentácie ÚP. Zámery v riešenom území nie sú v rozpore s hlavnými cieľmi
stanovenými pre rozvoj obce v platnom ÚP.
1.5 SPÔSOB SPRACOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
- text je bez zmeny
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2. ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ, URBANISTICKÝ A KRAJINÁRSKY OPIS
- text je bez zmeny
2.2 VÄZBY RIEŠENÉHO ÚZEMIA NA NADRADENÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY A
ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE
2.2.4 ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU NITRIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
- ruší sa celý text v odstavci 2.2.4 a nahrádza ho aktuálny text:
V rámci zmien a doplnkov č. 1/2017 je nevyhnutné rešpektovať nadradenú
územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 14.5.2012 a
ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa
14.5.2012 a Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja schválené
uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného dňa 20.7.2015,
a ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 6/2015.
Na riešenie ZaD č. 1/2017 sa vzťahujú najmä tieto požiadavky:
Pri územnoplánovacej dokumentácii obce sa navrhuje rešpektovať:
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.16. Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v
jednotlivých historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrno-historických regiónov
na území Nitrianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo
znamená:
1.16.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve
založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a
urbanisticko-architektonických daností,
1.16.2. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z
pôvodného charakteru zástavy a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky
utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov
1.16.3. a dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov
týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo
rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
1.17. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých
obcí a nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu
v inundačných územiach vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
1.18. Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť
územia a oblasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo
kde je nutné realizovať sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť
obyvateľov pred touto záťažou; na území, na ktorom sa navrhuje vzhľadom na výsledky
monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať
výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a liečební.
2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu.
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2.13. Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného
systému cyklotrás, slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb
medzi obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo
kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním,
vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...)
2.13.1. previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami
korčuliarskych trás, jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,
2.13.2. 19 ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v miestach križovania
cyklotrás s vodnými tokmi,
2.13.3. rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklotrás, osobitnú pozornosť
venovať vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklotrás.
3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho
rozvoja kraja
3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj.
3.3.3. Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami
vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami
zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného
systému ekologickej stability.
3.3.4. Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych
dvorov.
3.3.7. Rešpektovať a zohľadňovať platný Program starostlivosti o les, rešpektovať
ochranné pásmo lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy
drevín.
3.3.8. Podporovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného
drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať
podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s
obnovami Programov starostlivosti o les.
3.3.10. Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej
infraštruktúry a líniových stavieb
4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí
4.1. V oblasti školstva
4.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích,
školiacich a preškoľovacích zariadení na území kraja v závislosti na vývoji obyvateľstva v území.
4.2. V oblasti zdravotníctva
4.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých
formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej.
4.2.2. Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť
obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám.
4.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier,
stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja.
4.3. V oblasti sociálnych vecí
4.3.1. Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb,
komplexne modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb.
4.3.2. Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych
služieb tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska
kvality aj kvantity sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi
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4.3.3. Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či
absentujúce druhy sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť
na také sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom
sociálnom prostredí (terénne a ambulantné sociálne služby, sociálne služby v zariadeniach s
týždenným pobytom), podpora sebestačnosti rodín, osobitne rodín s malými deťmi, realizovanie
nízkoprahových aktivít pre rôzne marginalizované skupiny.
4.3.4. Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a
zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom na marginalizované komunity.
4.3.5. Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané
nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so
zdravotným postihnutím).
4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry
4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu
podmienky v urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu
obyvateľstva.
5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu
5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie
5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané
vplyvy na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie,
obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov.
5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných
tratí, frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov ako aj zväčšovať podiel plôch
zelene v zastavaných územiach miest a obcí.
5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území a v súlade s
podmienkami, určenými príslušným správcom toku revitalizáciu skanalizovaných tokov,
kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž
tokov, zvýšenie podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú
podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.
5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
5.2.3. Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu
ochranu pôdy uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä
biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny.
5.2.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a
ekologicky vhodných druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri
prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne
pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny).
5.2.8. Podporovať aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej
roviny a pahorkatiny boli upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou
vegetáciou. 5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky
estetickej kvality a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky
vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v
poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s
brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity rešpektovaním prírodného
a kultúrnohistorického dedičstva.
5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov
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5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného
pozemku.
5.3.5. Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých
stanovištiach za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity
lesných pôd. 5.3.6. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov.
5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy
a lesných pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo
organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a
environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri produkčnej
funkcii plnia.
6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva
6.7. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
6.7.4. národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma s
dôrazom na lokality: pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné
národné kultúrne pamiatky – Iža, Komárno, Kostoľany pod Tribečom, Nitra – hrad, Topoľčianky,
Sazdice, Želiezovce a pod.,
6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.
7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia
7.14. Rezervovať koridory pre výhľadové trasy rýchlostných ciest R3, R7 a R8 na území
Nitrianskeho kraja:
7.14.3. koridor rýchlostnej cesty R8 v trase vedenej od napojenia na rýchlostnú
cestu R1 západne od Nitry v polohe západne od cesty I/64, východne od Topoľčian, v
pokračovaní medzi obcami Bošany a Krušovce a prechodom do Trenčianskeho kraja východne
od Rajčian.
7.40. Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III.
triedy v zázemí sídelných centier v parametroch pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy
a v záujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore
centier.
8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
8.1. V oblasti vodného hospodárstva
8.1.1. Na úseku všeobecnej ochrany vôd:
8.1.1.1. vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd
vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,
ZaD
8.1.1.2. rešpektovať pri podrobnejších dokumentáciách ochranné pásma
pre vodné toky podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach:
8.1.2.1. rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť
vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá,
ZaD
8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v povodí (vrátane
urbanizovaných povodí),
8.1.2.4. 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,
8.1.3. Na úseku odvedenia vnútorných vôd:
8.1.3.3. rezervovať koridory na vybudovanie príslušnej kanálovej siete k
novobudovaným čerpacím staniciam.
8.1.5. Na úseku verejných vodovodov:
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8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné
zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni
vyspelých štátov EÚ,
8.1.5.20. rezervovať územie pre prívod vody Beladice – Neverice – Ladice –
Kostoľany pod Tribečom,
8.1.5.22. rezervovať územie pre vybudovanie vodovodov v obciach bez
vodovodu.
8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií:
ZaD
8.1.6.1. podmieniť nový územný rozvoj obci napojením na existujúcu, resp.
navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť, s následným čistením komunálnych odpadových vôd v
ČOV. Pri odvádzaní prívalových dažďových vôd z rozvojových plôch do vodných tokov zabezpečiť
redukciu a reguláciu odtoku vypúšťaných vôd v zmysle legislatívnych požiadaviek.
ZaD
8.1.6.9. zabezpečiť, ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2000 EO vybudovaná
stoková sieť, územnotechnické podmienky pre primeranú úroveň čistenia komunálnych alebo
splaškových odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta;
opatrenia realizovať priebežne v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
8.2. V oblasti energetiky
8.2.12. Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete
koridorov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu.
8.2.16. Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike.
8.3. V oblasti telekomunikácií
8.3.1. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení
a zariadení. 8.3.3. Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových
rozvojových lokalitách.
8.4. V oblasti odpadového hospodárstva
8.4.1. uprednostňovať triedený zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo
komunálneho odpadu,
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
5. V oblasti vodného hospodárstva
5.1. Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd
5.1.2. stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach
Váhu, Hrona a Ipľa na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej
ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa v súlade s
investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou
vodného hospodárstva,
5.2. Verejné vodovody
5.2.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich)
verejných vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy,
vodné zdroje....)
5.2.13. prívod vody Beladice – Neverice – Ladice – Kostoľany pod Tribečom,
5.3. Verejné kanalizácie
5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich)
verejných kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže,
čistiarne odpadových vôd....),
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a nasl. §§ zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
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predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a
stavbám obmedziť.
2.3 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ
OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
- text je bez zmeny
2.4 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
ZaD č. 1/2017 budú mať vplyv na zmenu počtu obyvateľov obce - nárast o 4 obyvateľov (1
b.j.)
2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA
ÚZEMIA
- text je bez zmeny
2.6 NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA
ÚZEMIA
- text je bez zmeny
2.7 NÁVRH REGULÁCIE FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA S
URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÝCH, PRÍPUSTNÝCH
DOPLNKOVÝCH A NEPRÍPUSTNÝCH FUNKCIÍ
- text je bez zmeny
2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
- na konci sa vkladá text:
ZaD č. 1/2017 nebudú mať vplyv na rozšírenie zastavaného územia obce.
2.9 NÁVRH KONCEPCIE FUNKČNÝCH ZLOŽIEK – BÝVANIE
- text je bez zmeny
2.10 NÁVRH KONCEPCIE FUNKČNÝCH ZLOŽIEK – OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
- text je bez zmeny
2.11 NÁVRH KONCEPCIE FUNKČNÝCH ZLOŽIEK – TURIZMUS, ŠPORT A REKREÁCIA
- text je bez zmeny
2.12 NÁVRH KONCEPCIE FUNKČNÝCH ZLOŽIEK – VÝROBA
- text je bez zmeny
2.13 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO
SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ, NÁVRH KRAJINEJ ZELENE
2.13.1
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
- na konci sa vkladá text:
Je potrebné dodržiavať základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody
a krajiny vyplývajúce z § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, vo vzťahu k ochrane drevín je nutné rešpektovať § 47 zákona.
2.13.1.1
CHRÁNENÉ ÚZEMIA
- text je bez zmeny:
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Veľkoplošné chránené územia
Do riešeného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné chránené územia.
Maloplošné chránené územia
Do riešeného územia nezasahujú žiadne maloplošné chránené územia.
2.13.1.2
SPOLOČNÁ EURÓPSKA SIEŤ CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000
- text je bez zmeny:
Územia európskeho významu NATURA 2000
Do riešeného územia zasahuje územie európskeho významu SKUEV0180 Ludinský háj.
Chránené vtáčie územia NATURA 2000
Do riešeného územia nezasahujú žiadne chránené vtáčie územia.
2.13.3
ÚZEMNÉ SYSTÉMY EKOLOGICKEJ STABILITY
- na konci sa vkladá text:
Navrhovaná lokalita bývanie v rodinných domoch, ktorá je predmetom zmien a doplnkov
č. 1/2017, nezasahuje do chránených území ani do ÚSES.
2.14 KONCEPCIA SÍDELNEJ ZELENE
- text je bez zmeny
2.15 NÁVRH OCHRANY KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT V ÚZEMÍ
- text je bez zmeny
2.16 NÁVRH VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI
2.16.1.1 Súčasný stav
- mení sa text:
Obec Jasová leží na ceste II. triedy II/589, cesty III. triedy III/059007 medzi obcami Pribeta,
Kolta a Dubník.
V území obce Jasová sa nachádzajú cesty II/589 Pribeta - Kolta, III/1505 Jasová križovatka s I/75 a III/1506 Jasová - Dubník.
2.16.2 Komunikačná sieť
- text je bez zmeny
2.16.2.1 Súčasný stav
Letecká doprava
- mení sa text:
V obci sa nachádza letisko Jasová stanovené v zmysle predpisu L14 Z - letiská pre
letecké práce v poľnohospodárstve, s určeným ochranným pásmom. Letisko je podľa požiadavky
Leteckého úradu určené na zachovanie.
Letisko aj ochranné pásma boli zrušené v roku 2012.
Územie obce sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých
pozemných zariadení. Aj napriek tomu sa navrhuje venovať pozornosť navrhovaným stavbám,
ktoré by svojou výškou, alebo rušivými technickými zariadeniami ohrozovali bezpečnosť letu.
V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) sa navrhuje
prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
- stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom (§30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona)stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona)
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- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona)
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm. d)
leteckého zákona)
2.17 NÁVRH VEREJNEJ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
2.17.1 VODNÉ TOKY, VODNÉ PLOCHY
2.17.1.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Dažďové vody odvádzané voľne na terén je navrhované zadržať na vlastnom pozemku
cez vsakovacie zariadenia. V prípade odvádzania dažďových vôd cez vsakovacie zariadenia do
podzemných vôd, je navrhované zrealizovat' hydrogeologický prieskum, ktorý musí potvrdiť
schopnosť vsakovania do podložia. Pred vsakovacie zariadenia je navrhované osadiť zberné
dažďové nádrže s využitím vôd na závlahy. Vsakovacie zariadenia a zberné nádrže je navrhované
dimenzovať na dážď s intenzitou 142l/s/ha s trvaním 15min. Na odvádzanie dažďových vôd
vsakom do podzemných vôd je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Odporúča sa
čo najdlhšie zadržanie dažďovej vody v území najmä optimálnou hmotovo - priestorovou
reguláciou zástavby (vsakovacie pásy, verejná a súkromná zeleň).
2.17.3 ZÁSOBOVANIE VODOU
2.17.3.2 Súčasný stav
- text je bez zmeny:
Obec je zásobovaná pitnou vodou odbočkou z diaľkovodu a obecným vodojemom.

2.17.3.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Nárast potreby vody v rámci návrhu ZaD č. 1/2017 výrazne neovplyvní zásobovanie obce,
potreba vody je totožná s výpočtom potreby vody stanoveným pre ÚP. Potreba vody pre
navrhovaný pozemok pre výstavbu rodinného domu bude zabezpečená vybudovaním prípojky
napojenej na jestvujúcu vodovodnú vetvu.
2.17.4 ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
2.17.4.1 Súčasný stav
- text je bez zmeny:
Obec Jasová nemá vybudovanú kanalizačnú sieť na odvádzanie odpadových, splaškových
vôd. Splaškové vody sú prečisťované v septikoch, domových ČOV, alebo sú zhromažďované v
žumpách.
2.17.4.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Obec má spracované VZN č. 3/2016 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa čoho sa odvádzanie odpadových vôd prevádza
cisternami a zneškodňovanie obsahu žúmp sa realizuje prostredníctvom právnických alebo
fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
2.17.5 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
2.17.5.1 Súčasný stav
- text je bez zmeny:
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Obec je zásobovaná zemným plynom prípojkou z VTL plynovodu DN 300 s tlakom PN
4,0MPa cez regulačnú stanicu (RSP) VTL/STL situovanú na okraji obce v časti Babolná.
2.17.5.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Nárast potreby plynu v rámci návrhu ZaD č. 1/2017 výrazne neovplyvní zásobovanie
obce, potreba plynu je totožná s výpočtom potreby plynu stanoveným pre ÚP. Potreba plynu
pre navrhovaný pozemok pre výstavbu rodinného domu bude zabezpečená vybudovaním
prípojky napojenej na jestvujúci rozvod STL plynu.
2.17.6 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
2.17.6.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Znečistením prostredia plynmi pri spaľovaní fosílnych palív vznikajú klimatické zmeny
ako vážny problém ľudstva. Spaľovanie tradičných palív sa dá obmedziť a úplne nahradiť
netradičnými zdrojmi energie a to využívaním geotermálnej energie (vykurovanie a ohrev vody).
V súčasnosti využíva geotermálnu energiu štyridsať krajín o výkone 11 400MWt. Na Slovensku sa
overil výkon 61 geotermálnymi vrtmi 180MWt, pričom 35 vrtov je využívaných s tepelne
využiteľným výkonom 86MWt. Tento výkon ušetrí za rok 42 600t hnedého uhlia (pri 200 dňoch
vykurovania), alebo 16 mil. m3 zemného plynu.
V území obce sa nachádza geotermálna aktivita podľa hustoty tepelného toku 80-90
mW/m2.
2.17.7 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU (SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA)
2.17.7.1 Súčasný stav
Zásobovanie obce je zabezpečené rozvodnou sieťou 22kV vzdušnými linkami, v malom
rozsahu linkami uloženými v zemi prostredníctvom 11 distribučných transformačných staníc
22/0,4kV.
2.17.7.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Nárast potreby elektrickej energie v rámci návrhu ZaD č. 1/2017 výrazne neovplyvní
zásobovanie obce, potreba elektrickej energie je totožná s výpočtom potreby stanoveným pre
ÚP. Potreba elektrickej energie pre navrhovaný pozemok pre výstavbu rodinného domu bude
zabezpečená napojením na jestvujúci distribučný NN rozvod.
2.17.8 TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE
2.17.8.1 Súčasný stav
Obec je napojená optickým káblom na celoštátnu telekomunikačnú sieť so zaústením do
automatickej telefónnej ústredne ATU Jasová, ktorá je situovaná v centre obce.
2.17.8.2 Návrh
- na konci sa vkladá text:
Navrhuje sa napojenie rodinného domu na telekomunikačnú sieť uloženú popri
komunikáciách v chodníkoch.
2.18 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
- text je bez zmeny
2.19 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
2.19.6 ŽIARENIE
2.19.6.1 Stav
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- mení sa text:
- v riešenom území sa nachádzajú najmä oblasti s nízkym radónovým rizikom
- predmetné územie spadá do stredného radónového rizika
2.19.6.2 Návrh opatrení
- mení sa celý odsek:
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov, sa vymedzuje výskyt stredného radónového rizika ako riziko
stavebného využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónového rizika sa navrhuje posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
- stredné radónové riziko - na pozemku sa vyžaduje inštalovanie protiradónovej izolácie
pod všetky konštrukcie, ktoré sú v priamom kontakte so zeminou; za protiradónovú izoláciu
možno považovať každú kvalitnejšiu hydroizoláciu s dlhou životnosťou
2.20 KONCEPCIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.20.1 SÚČASNÝ STAV
- text je bez zmeny podľa ZaD č. 1/2012:
2.20.1.1 Nakladanie s odpadmi
- na konci sa vkladá text:
Obec má spracované VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jasová, podľa ktorého sa vymedzujú práva a povinnosti
orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu.
Skládkovanie
- na konci sa vkladá text:
- skládky odpadov - je evidovaná jedna skládka odpadov; stav: upravená (prekrytie,
terénne úpravy a pod.)
2.21 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
- text je bez zmeny
2.22 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
- text je bez zmeny
2.23 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z HĽADISKA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU,
PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY, Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY A Z HĽADISKA UŽÍVANIA OSÔB S
OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
- text je bez zmeny
2.24 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD A LESNÝCH PÔD
NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
- text je bez zmeny:
Rozptyl
- je navrhovaný na individuálnu bytovú výstavbu
Jedná sa o plochy jestvujúcej ornej pôdy a záhrad v zastavanom území obce 0,6961ha
a nepoľnohospodárskej pôdy.
Záber pôdneho fondu - záhrady - je v rámci rozptylu v zastavanom území obce.
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2.25 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIROMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
- text je bez zmeny
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1 ZÁVÄZNÁ ČASŤ
- text je bez zmeny:
Záväzná časť územného plánu obce obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja obce
s formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, opatrenia v území, podmienky
využitia a umiestňovania stavieb.
1.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
1.1.2 NÁVRH INTERVENCIÍ DO ÚZEMIA - KONCEPČNÉ ZARADENIE EXISTUJÚCICH
A NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH
- text je bez zmeny:
Územia funkčne stabilizované
(1)
územie s rozvinutou urbanistickou štruktúrou
územie bez nutnosti výrazných urbanizačných zásahov
na plochách existujúcej zástavby je na voľných parcelách možná dostavba objektov
s príslušným možným funkčným využitím za predpokladu rešpektovania stanovených zásad
a regulatívov priestorového usporiadania
1.1.3.1 Druhy funkčného využitia územia
- text je bez zmeny:
BÝVANIE (v dominantnej funkcii)
PBr
zmiešané územie s dominantnou funkciou bývania v rodinných domoch
1.1.3.2 Charakteristika hlavných funkcií s uvedením prvkov priestorovej regulácie
- text je bez zmeny:
Zmiešané územie s dominantnou funkciou bývanie (PBr, PBb)
Funkčné využitie:
Prípustné
- rodinné domy pre trvalé bývanie
Prípustné doplnkové
- zeleň súkromná pri rodinných domoch
Neprípustné
- výroba, skladovanie, doprava
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie
- drobnochov so škodlivým vplyvom na okolité prostredie (pachy), chov väčších exotických
zvierat
1.2 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
- na konci sa vkladá text:
ZaD nebudú mať vplyv na rozšírenie zastavaného územia obce.
1.3 ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA BÝVANIA
- text je bez zmeny:
Prednostne sa počíta s intenzifikáciou plôch v existujúcej obytnej zástavbe, najmä
v hraniciach zastavaného územia.
1.4 ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
- text je bez zmeny
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1.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA ŠPORTU, REKREÁCIE A TURIZMU
- text je bez zmeny
1.6 ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA VÝROBY
- text je bez zmeny
1.7 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A
TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY V ÚZEMÍ A KRAJINNEJ
ZELENE
1.7.1 CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY A KRAJINY
1.7.1.1 Chránené územia
- text je bez zmeny:
Veľkoplošné chránené územia
Do riešeného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné chránené územia.
Maloplošné chránené územia
Do riešeného územia nezasahujú žiadne maloplošné chránené územia.
1.7.1.2 Spoločná európska sieť chránených území NATURA 2000
- text je bez zmeny:
Územia európskeho významu NATURA 2000
Do riešeného územia zasahuje územie európskeho významu SKUEV0180 Ludinský háj.
Chránené vtáčie územia NATURA 2000
Do riešeného územia nezasahujú žiadne chránené vtáčie územia.
- na konci sa vkladá text:
Navrhovaná lokalita bývanie v rodinných domoch, ktorá je predmetom zmien a doplnkov
č. 1/2017, nezasahuje do chránených území ani do ÚSES.
1.8 ZÁSADY A REGULATÍVY SÍDELNEJ ZELENE
- text je bez zmeny
1.9 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT
1.9.3.1 Ochrana archeologických pamiatok
- mení sa celý odsek:
V zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu je potrebné pri
investičnej činnosti na celom území obce dodržiavať nasledovné podmienky:
1. Vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada
vykonanie zemných prác, stavebník – investor je povinný od Krajského pamiatkového úradu
v Nitre už v stupni územného konania si vyžiadať v zmysle pamiatkového zákona a zákona č.
50/1976 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko, v ktorom
budú určené podmienky ochrany archeologických nálezov.
2. V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové
opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 ods.
3 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre.
3. V prípade archeologického nálezu mimo povoleného výskumu nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona
oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález
ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do
vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu
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nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Podľa § 40 ods. 10
pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením
a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne
nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota
nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
1.10 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI
1.10.1.1 Návrh opatrení
Cestná sieť
- na konci sa vkladá text:
- Rešpektovať ochranné pásmo ciest II/589, III/1505 a III/1506 (je ohraničené mimo ZÚ
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce), ktoré je 25m a 20m od osi cesty mimo
súvisle zastavaného územia obce, do OP nie je žiadúce navrhovať nadzemné objekty.
- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
- Vysadiť sprievodnú zeleň v dopravných priestoroch miestnych komunikácií, ako ochranu
pred poveternostnými vplyvmi, pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy; zaviazať
investorov na vykonanie týchto opatrení; voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné
uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy
sú v čase realizácie známe.
- Celkový počet stojísk bude stanovený podľa STN 73 6110 čl. 16.3. Je navrhované
parkovanie pre bicykle s minimálnym 20% počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové
vozidlá.
1.11 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNEJ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
- text je bez zmeny
1.12 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1.12.6 ŽIARENIE
1.12.6.1 Návrh opatrení
- mení sa celý odsek:
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov, sa vymedzuje výskyt stredného radónového rizika ako riziko
stavebného využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónového rizika sa navrhuje posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
- stredné radónové riziko - na pozemku sa vyžaduje inštalovanie protiradónovej izolácie
pod všetky konštrukcie, ktoré sú v priamom kontakte so zeminou; za protiradónovú izoláciu
možno považovať každú kvalitnejšiu hydroizoláciu s dlhou životnosťou
1.13 KONCEPCIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
- text je bez zmeny
1.14 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
- text je bez zmeny
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1.15 NÁVRH NA PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Z HĽADISKA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU,
PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY, Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY A Z HĽADISKA UŽÍVANIA OSÔB S
OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
- text je bez zmeny
1.16 VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA ASANÁCIE A NA CHRÁNENÉ ČASTI
KRAJINY
1.16.1.1 Verejnoprospešné stavby, zoznam VPS
Dopravné stavby (cestné, cyklistické, pešie)
- na konci sa vkladá text:
V05 Homogenizácia ciest druhej triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu
C7,5/60.
V06 Významná a ostatná cykloturistiscká trasa.
Stavby technickej vybavenosti
- na konci sa vkladá text:
V17 Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v
zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie.
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