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Dôvody obstarania urbanistickej štúdie, resp. špecifický účel použitia 
urbanistickej štúdie 

Obec Rudník nemá v súčasnosti platný územný plán obce pre riadenie priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia. V zmysle § 11 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) obci Rudník nevyplýva povinnosť mať územný plán 
vzhľadom na počet obyvateľov (822). Taktiež nie je k dispozícii žiadny ďalší relevantný podklad pre 
detailnejšie organizovanie daného územia. 

Bezprostredným dôvodom obstarania urbanistickej štúdie Rudník, lokalita IBV Machlové je 
konkrétny zámer potencionálnych stavebníkov ako aj vlastníka pozemkov daného územia (Obec 
Rudník) realizovať výstavbu rodinných domov na poľnohospodárskej pôde (orná pôda), ktorá podlieha 
posúdeniu v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o 
zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vypracovaná, prerokovaná a Obecným zastupiteľstvom obce Rudník odsúhlasená urbanistická 
štúdia bude rozhodujúcim podkladom pre ďalšiu prípravu výstavby, pre vypracovanie dokumentácií na 
vydanie územných rozhodnutí, pre príslušné územné konania a následnú projektovú prípravu v území 
(projekty pre stavebné povolenia...). 
 

Hlavné ciele v území riešeného urbanistickou štúdiou 

Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je :  
� vyhodnotenie súčasného stavu územia, 
� návrh zásad funkčného využitia plôch riešeného územia pre bývanie v rodinných domoch a jeho 

priestorového usporiadania, 
� návrh miery prípustnosti rozvoja individuálnej bytovej výstavby vo vymedzenom území, 

predovšetkým vo väzbe na konkrétnu lokalitu vlastníctva záujemcov o výstavbu rodinných 
domov, 

� návrh dopravnej a technickej infraštruktúry, 
� komplexný návrh usmerňujúci rozvoj riešeného územia, 
� návrh optimálneho riešenia pre napĺňanie environmentálnych aspektov daného územia.  

 

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z ÚPD 

Obec Rudník nemá platný územný plán obce ako už bolo uvedené v dôvodoch obstarania 
predmetnej urbanistickej štúdie.  
Pre riešené územie platia záväzné časti vyplývajúce z nadradenej dokumentácie, ktorým je:  

� ÚPN – VÚC Trenčianskeho kraja, schválený vládou SR dňa 14.4.1998 uznesením č. 284/1998, 
ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z. 

� Zmeny a doplnky č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.6.2004 uznesením č. 259/2004 a ich záväzná časť 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2004 dňa 
23.6.2004 

� Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 26.10.2011 uznesením č. 297/2011 a ich záväzná časť vyhlásená 
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Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2011 dňa 
25.11.2011. 

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, v platnom znení je potrebné 
rešpektovať v celom rozsahu jeho záväznej časti a zamerať sa najmä na: 

� v oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry podporovať rozvoj 
vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné 
podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia (1.10);  

� zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 
(kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v 
nive Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti Nového Mesta nad Váhom) a zohľadňovať národopisné 
špecifiká jednotlivých regiónov (1.10.2); 

� pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji 
jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov 
týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru (1.10.3);  

� rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický 
rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu (5.1);  

� rešpektovať vypracované platné programy odpadového hospodárstva na úrovni štátu 
a Trenčianskeho kraja (9.1.1); 

� podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu 
ukladaného na skládky (9.1.2). 

 

Vymedzenie riešeného územia urbanistickej štúdie 

Riešené územie je vymedzené katastrálnym územím Rudník, miestnou časťou Machlové a 
predstavuje plochu o výmere 1,4563 ha. Územie urbanistickej štúdie je vymedzené nasledovne: 

� zo severu miestnou komunikáciou a vsakovacou priekopou na parc. č. 25555/2, 
� z východu záhradami a oplotením jestvujúcich rodinných domov, 
� z juhu nespevnenou komunikáciou na parc. č. 25513, ktorá oddeľuje riešené územie od lesa 

tvoriaceho súvislú južnú líniu riešeného územia,  
� zo západu záhradami a jestvujúcou zástavbou RD. 

 
Riešené územie leží mimo hraníc zastavaného územia obce Rudník (parcela číslo 25521/2), 

ktoré bolo definované k 1.1.1990; v západnej časti nadväzuje na zastavané územie miestnej časti 
Machlové. Nenachádzajú sa a ani sem nezasahujú žiadne územia ochrany prírody a krajiny v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (pre celé katastrálne územie platí 1. stupeň 
ochrany), ani územia sústavy NATURA 2000. Dotknutá parcela pre plánovanú výstavbu rodinných 
domov vrátane príslušnej infraštruktúry je podľa registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
nasledovne: 

- druh pozemku orná pôda a spôsob využívania pozemkov: 1 - pozemok využívaný pre rastlinnú 
výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu. 
V súčasnosti je predmetná lokalita nezastavaná, slúži na poľnohospodárske účely -  orná pôda. 
Administratívne sa obec nachádza v okrese Myjava, v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Rozprestiera sa asi 7 km od okresného mesta Myjava v údolí Myjavskej pahorkatiny a v blízkosti 
Bielych Karpát a Veľkej Javoriny.  
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Katastrálne územie obce Rudník má spoločnú severovýchodnú hranicu s okresom Nové Mesto 
nad Váhom, kde susedí s k. ú. Stará Turá. Na východe susedí s k. ú. Hrašné, juhozápadne s k. ú. 
Jablonka. Na západe susedí s okresným mestom Myjava a na severozápade s k. ú. Poriadie. 

Z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr E., Lukniš M., 1986) je riešené územie súčasťou 
celku Myjavská pahorkatina, patriaceho do oblasti Slovensko – moravské Karpaty a subprovincie 
Vonkajšie Západné Karpaty, provincie Západných Karpát. Z hľadiska typu reliéfu patrí územie medzi 
silne členité pahorkatiny. 

Návrh plôch bývania je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho  rozvoja obce Rudník 
na roky 2016 - 2022: 
Prioritná oblasť 1:  Hospodárska – Ekonomický rozvoj obce 
Špecifický cieľ 1.2:   Rozvoj ľudských zdrojov  
Tematický cieľ 1.2.1: Zvýšenie počtu obyvateľov vytvorením kvalitných podmienok bývania v obci. 
 

Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 

Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia 

� Urbanistická štúdia bude vypracovaná v nevariantnom riešení. Návrh bude obsahovať 
konkrétne hmotové a plošno-priestorové usporiadanie riešeného územia, s vyjadrením hmôt 
budúcej zástavby, s vymedzením konkrétnych pozemkov, konkrétnych areálov, dopravných trás 
a základných trás technickej infraštruktúry ako i riešenia plôch nezastaviteľných (napr. zeleň) pri 
plnom rešpektovaní zásad vidieckeho osídlenia. 

� Návrh by mal vyjadrovať urbanistický koncept voľnejšieho zoskupenia solitérnych hmôt objektov 
individuálneho bývania ako výraz väzby na súčasnú susediacu zástavbu s prevažujúcou 
rozvoľnenosťou hmôt. 
 

Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov z hľadiska dopravy, občianskej vybavenosti 
a technickej infraštruktúry 

Riešené územie navrhnuté na výstavbu IBV je súčasťou katastrálneho územia obce Rudník. 
Lokalita sa nachádza severne od zastavaného územia obce, v časti s miestnym názvom Machlové.  

Z hľadiska cestnej automobilovej dopravy musí urbanistická štúdia rešpektovať jestvujúcu cestnú 
sieť. Dopravné prepojenie riešeného územia z hľadiska širších väzieb k obci zabezpečuje existujúca 
miestna komunikácia III. triedy (III/1208), ktorá prechádza zastavaným územím obce Rudník. Táto 
komunikácia sa napája na cestu II. triedy (II/581), ktorá prechádza okresmi Senica, Myjava (tu križuje 
cestu II/499) a Nové Mesto nad Váhom (končí na križovatke s cestou I/54). Z opačnej strany je 
komunikácia III/1208 napojená na spojnicu obcí Myjava a Stará Turá, ktorou je miestna komunikácia III. 
triedy III/1211. 

Z hľadiska statickej dopravy v širších súvislostiach je najpodstatnejšie, že v blízkom okolí 
riešeného územia (Machlové) nie sú v súčasnosti vybudované parkoviská, tieto je nutné riešiť 
v urbanistickej štúdií ako súčasť súkromných pozemkov. 

Z hľadiska zásobovania riešeného územia pitnou vodou a požiarnou vodou je dôležité v širších 
súvislostiach, že v obci je vybudovaný vodovodný systém, ktorý dáva predpoklady pre jeho rozšírenie 
do riešeného územia. Jestvujúci vodovodný systém v blízkom okolí sa musí rešpektovať. 

Z hľadiska odkanalizovania riešeného územia v širších súvislostiach pre urbanistickú štúdiu je 
podstatné, že v riešenom území nie je v súčasnosti vybudovaná jednotná kanalizácia. Z uvedeného 
dôvodu je nutné riešiť v urbanistickej štúdii odvádzanie splaškových vôd do domových čistiarní 



 
 
Návrh Zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie Rudník, lokalita IBV Machlové  

 

 
5 

odpadových vôd, pričom recyklovaná voda je vhodná na zavlažovanie trávnika a okrasných rastlín v 
záhrade. Alternatívne je možné riešiť odkanalizovanie rodinných domov do žúmp. 

Dažďové vody sa budú zachytávať na súkromných pozemkoch a prípadne využívať na 
polievanie. Voda zadržaná v území prispeje k zachovaniu potrebnej vlhkosti, nevyhnutnej pre rast 
okolitej vegetácie. 

Z hľadiska zásobovania územia elektrickou energiou v širších súvislostiach je potrebné 
akceptovať jestvujúce miestne rozvody 22 kV vedené po betónových stĺpoch a trafostanice, nové 
prípojky k RD riešiť  podzemnými vedeniami. Pre potrebu zásobovania navrhovanej lokality bude 
potrebné napojiť územie z VN rozvodu z jestvujúceho vzdušného vedenia V357 vysokonapäťovou 
prípojkou a umiestniť novú TS, ktorá sa napojí na jestvujúci NN rozvod, z ktorého bude vybudovaný 
rozvod k jednotlivým RD. Je prípadne možné riešiť i súčasný NN rozvod cez dané územie prekládkou 
do zeme, ak to budú investičné náklady investorovi dovoľovať. 

Z hľadiska zásobovania riešeného územia plynom z pohľadu širších vzťahov (aj z hľadiska 
zásobovania územia teplom) možno konštatovať, že blízke jestvujúce distribučné STL plynovody 
umožňujú komplexnú plynofikáciu riešeného územia. Ich situovanie mimo riešeného územia treba 
rešpektovať, ale ich trasy priamo v riešenom území bude nutné upraviť tak, aby neznemožňovali účelné 
usporiadanie navrhovanej zástavby. 

Z hľadiska problematiky telekomunikácií, z pohľadu širších vzťahov, sa upozorňuje na nutnosť 
akceptovania jestvujúcich diaľkových káblov vybudovaných v riešenom území, na nutnosť napojenia 
územia na blízku sieť obecného rozhlasu, a na sieť káblových rozvodov miestnej telefónnej siete. Obec 
je pokrytá signálom všetkých mobilných operátorov. 
 

Požiadavky na urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania 
pozemkov a stavieb 

Priestorová kompozícia je podmienená trasovaním ťažiskovej komunikácie, vlastníckymi vzťahmi 
k pozemku a hranicou pozemku. Kompozícia vychádza z požiadavky vytvoriť rovnaké technické 
podmienky pre všetky vytvárané pozemky a pritom umožniť rozmanitosť v spôsobe zástavby a 
architektonickom riešení. Výstavba RD je navrhnutá ako kompaktné zoskupenie 9 rodinných domov 
pozdĺž jestvujúcich komunikácii, ktoré ohraničujú riešené územie zo severnej a južnej strany. 

Hlavnou funkciou v území bude funkcia obytná, doplnená dopravným a technickým vybavením, 
prvky verejnej i súkromnej zelene. Je samozrejme, že usporiadanie hlavných i doplnkových funkčných 
plôch a prvkov bude musieť zodpovedať čo najoptimálnejšiemu územnému a kapacitnému usporiadaniu 
územia. Musí vychádzať z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb, ich výškového usporiadania, z 
dochádzkových vzdialeností, z požiadavky dostupnosti; musí zodpovedať charakteru miestneho 
osídlenia.  
Hustota zástavby, jej členenie, výška stavieb musia preukázať dodržanie vyhláškou a normami 
požadovaných odstupov a vzdialenosti nutných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie 
súkromia bývania. 
V urbanistickej štúdii treba tiež zohľadniť, že v rámci doplnkových funkcii sa tu môžu uplatniť rôzne 
podnikateľské aktivity (napr. z oblasti služieb) prevádzané v priestoroch parterov rodinných domov, 
ktoré však svojimi dôsledkami nesmú rozporovať kvalitu bývania v obytnej zóne. 
Pri riešení základných NN rozvodov je nutné rešpektovať, aby boli riešené ako zemné káblové so 
zokruhovaním a aby odstupy iných zemných inžinierskych sietí rešpektovali ochranné pásma el. káblov 
podľa zák.č.656/2004 Z. z. - § 36.  
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Požadované regulačné prvky 

Urbanistická štúdia musí obsahovať nasledovné regulačné prvky plošného a priestorového 
usporiadania – regulovania územia a miery využívania územia, koncepcia zástavby musí byť v súlade 
s platným stavebným zákonom (v textovej aj v grafickej časti): 

� funkčná regulácia, umiestnenie stavieb v riešenom území, 
� uličná čiara, 
� stavebná čiara, 
� maximálna hĺbka, maximálna výška a maximálna šírka stavieb (uličné priečelie), 
� podlažnosť stavieb, 
� napojenie stavieb – pešie, dopravné, 
� odstupy stavieb od susediacich pozemkov (areálov), 
� sklon striech (možný rozsah odchyliek) a typy striech, 
� poloha verejného technického vybavenia (i súkromného), 
� intenzita zastavania, 
� prípustnosť a neprípustnosť zastavania, 
� podiel zelene na pozemkoch, 
� prípustnosť architektonického riešenia, 
� prípustnosť pripojenia na inžinierske siete a dopravné zariadenia.  

 

Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

V riešenom území bude možná ako hlavná funkcia iba funkcia bývania v rodinných domoch. 
Doplnkové funkcie budú možné len takého rozsahu a druhu, ktoré neznižujú kvalitu trvalého bývania. 
Objekty domov budú napojené na všetky inžinierske siete navrhnuté v území. Znamená to, že objekty 
budú napojené na verejný vodovod, na STL plynovod, na NN sekundárnu sieť, na miestnu telefónnu 
sieť, pričom odvod dažďových i splaškových vôd je potrebné riešiť individuálne, ako je popísané vyššie. 

Ovzdušie – zdrojmi znečistenia ovzdušia sú predovšetkým prírodného pôvodu (erózia pôd 
a hornín, biologické procesy,...), čiastočne aj antropogénne zdroje (priemysel, energetika, doprava,...). 
V obci sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia z drobných prevádzok a z rodinných domov. 
Obec je plynofikovaná, čo má značný vplyv na znižovanie emisií v ovzduší. Patrí k oblastiam so slabým 
znečistením ovzdušia. Vykurovanie objektov bude na báze spaľovania zemného plynu – resp.na báze 
využívania elektrickej energie, solárnej energie atď. Pri návrhu riešenia vykurovania je nutné 
rešpektovať zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší). 

Voda – územie obce odvodňuje vodný tok Rudník (ID toku: 4-21-09-1667) so svojimi prítokmi, 
ktorý patrí do čiastkového povodia rieky Váh. Kvalita povrchovej vody patrí v území do III. triedy 
znečistenia, čo znamená v rámci charakteristiky kvalitatívneho hodnotenia povrchových vôd znečistenú 
vodu. V obci je vybudovaný vodovod z prameňa Fajnory s výdatnosťou 17 – 19,5 l/s. Časť obyvateľstva 
má vybudovanú vlastnú studňu (úžitková voda). Verejný vodovod je v správe Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. Bratislava. Objekty RD budú napojené na verejný vodovod. 

Pôda - celková výmera katastrálneho územia je 938,0716 ha, z toho 746,1278 ha (79,5% 
z celkovej výmery) poľnohospodárskej pôdy, 108,9421 ha (11,6% z celkovej výmery) lesnej pôdy. 
Z poľnohospodárskej pôdy má najvyššie zastúpenie orná pôda (430,3537 ha). Pôda ako zložka 
životného prostredia plní produkčnú a environmentálnu funkciu. Ako najzávažnejší problém sa javí 
ohrozenie poľnohospodárskej pôdy eróziou. Nestabilnými územiami sú strmé svahy Myjavskej 
pahorkatiny a Bielych Karpát. V regióne je najviac ohrozených území vodnou eróziou.  

Hluk - riešené územie nie je plošne zaťažené nadmerným hlukom. Najvýznamnejším zdrojom 
hluku sú cesty III. triedy, prechádzajúce katastrom obce. Obmedzenia plynúce z hluku dopravy je 
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potrebné eliminovať rešpektovaním Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

Pevný domový odpad bude sústreďovaný v smetných nádobách pri zabezpečenom pravidelnom 
odvoze v zmysle „Všeobecne záväzného nariadenia obce Rudník o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník“ a predovšetkým zákona NR SR č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V obci je zavedený nasledovný triedený 
zber: 

� elektroodpad z domácností,  
� papiera, skla, plastov, kovov, 
� použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 
� veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 

pomôcok, 
� jedlých olejov a tukov z domácností, 
� biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
� biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. 
Návrh „ozelenenia“ územia bude povinný, a to trávnatou, kríkovou i stromovou zeleňou. V 

zastavanom (riešenom) území dokomponovať výsadbu zelene z miestne pôvodných druhov drevín. 
Líniovú zeleň na verejných priestranstvách a pozdĺž komunikácií v zastavanom území obce je nutné 
riešiť s vylúčením drevín, ktoré patria medzi peľové alergény a s vylúčením drevín, ktorých nadzemné 
časti sú jedovaté. 

Koncepcia lokality ako i kompozícia hmôt a priestorov musia vytvárať predpoklady pre záruky 
ochrany každého nového domu a prevádzky ako i existujúcich susediacich rodinných domov a 
prevádzok pred nadmerným hlukom a exhalátmi, najmä rešpektovaním Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 

Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, CO a požiarnej ochrany 

Zadanie vychádza z platnej legislatívy na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Textová a grafická 
časť vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde bude 
spracovaná v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. (v platnom znení) o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako i v zmysle vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Riešené územie je navrhnuté s funkčným využitím bývania v rodinných domoch. Celková  výmera   
lokality je  1,4563 ha;; orná pôda – 1,4563 ha; zaradená podľa kódu BPEJ do 7.skupiny (0771542 a 
0771532). 
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PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE 
Žiadateľ (obstarávateľ ÚPP): obec Rudník 
Spracovateľ:  Ing. Beata Vaculčíková  
Kraj: Trenčiansky 
Okres: Myjava 
Dátum: 02/2018 
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v zastavanom území mimo zastavaného 
územia 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera 
v (ha) 

Kód / 
skupina 
BPEJ 

výmera v 
(ha) 

IBV Rudník 
Plochy 
bývania 1,4563 1,4563 - - 

0771542/7 
0771532/7 

1,3200 
0,1363 FO nie 2020  

Spolu 1,4563 1,4563    1,4563     

 
Dané územie z juhu lemuje nespevnená komunikácia, ktorá je zároveň hranicou lesného 

pozemku. Navrhovaná IBV si nevyžiada záber lesných pozemkov. Urbanistická štúdia musí rešpektovať    
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 

 
Zadanie z hľadiska CO a požiarnej ochrany vychádza z predpokladu, že riešením urbanistickej 

štúdie podľa predchádzajúcich požiadaviek nebudú rozporované záujmy CO ani požiarnej ochrany, 
pretože dodržaním požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy sú vytvorené podmienky pre súlad 
riešenia urbanistickej štúdie so záujmami CO a požiarnej ochrany. Je potrebné rešpektovať a primerane 
prihliadať a riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov civilnej ochrany, ktoré obsahujú: 

� zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti 
spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č.533/2006 Z. z. o podrobnostiach a ochrane 
obyvateľstva pre účinkami nebezpečných látok), 

� zabezpečenie druhu a rozsahu stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany 
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technických podmienok zariadení na 
utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov mimoriadnej situácie a v čase vojny a 
vojnového stavu (vyhláška MV SR č.532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany), 
zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR č.314/1998 
Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany), 

� zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 
(vyhláška MV SR č.388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a 
prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany). 

 
Pri spracovaní urbanistickej štúdie je potrebné, aby spracovateľ vychádzal predovšetkým z existujúcej 
dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany podľa § 15 zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na úseku požiarnej ochrany (Požiarny poriadok 
obce Rudník) a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 
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Požiadavky na etapizáciu a časovú koordináciu výstavby 

Rozsah riešeného územia predpokladá realizáciu celej lokality IBV Machlové dolina v jednej 
etape. Urbanistická štúdia musí vychádzať z požiadavky, že v súbehu s realizáciou predovšetkým 
rodinných domov musia budúci investori v spolupráci s obcou zabezpečiť vybudovanie a fungovanie 
všetkých inžinierskych sietí pre napojenie rodinných domov. Dopravný prístup na stavebné pozemky 
rodinných domov bude musieť byť pred vydaním stavebných povolení na rodinné domy aspoň v takom 
stavebno-technickom prevedení, ktoré umožní bezproblémový prístup na staveniská (základné nosné 
konštrukcie komunikácií). Z kontextu je zrejmé, že I. etapou výstavby v riešenom území bude realizácia 
stavieb a vymedzenie stavebných pozemkov nositeľov doplnkových funkcií, t.j. IBV s nevyhnutnou 
dopravnou a ďalšou technickou infraštruktúrou.  
 

Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti urbanistickej 
štúdie 

Urbanistická štúdia bude spracovaná v klasickej forme ako textová a grafická časť, v troch 
papierových vyhotoveniach a na CD nosiči. Okrem sprievodnej správy bude obsahovať aj výkresovú 
časť: 

� výkres širších vzťahov v M 1 : 5000 
� komplexný výkres priestorového usporiadania... v M 1 : 2000 
� výkres dopravy v M 1 : 2000 
� výkresy technickej infraštruktúry v M 1 : 2000 
� výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v M 1 : 

2000. 
Výkres širších vzťahov musí dokumentovať minimálne vzťah riešeného územia a okolitých 

rôznofunkčne zameraných susediacich území nachádzajúcich sa po celom obvode riešeného územia. 

Urbanistická štúdia musí byť vyhotovená na hodnovernom mapovom podklade obsahujúcom 
polohopisné a výškopisné zameranie riešeného a blízkeho dotknutého územia, vrátane existujúcich trás 
podzemných a nadzemných inžinierskych sieti. 

Textovú časť sa odporúča z hľadiska obsahu a štruktúry textu koncipovať primerane na podklade 
požiadaviek na textovú časť územného plánu zóny (ÚPN – Z) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. 
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 

Pri spracovaní urbanistickej štúdie využiť:  
� ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, v platnom znení.  
� Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudník na roky 2016 - 2022. 
� Požiarny poriadok obce Rudník. 

 

Situácia na podklade výrezu z výkresu katastrálnej mapy obce Rudník 
Viď príloha 

Situácia na podklade výrezu z hlavného výkresu ÚPN – VÚC Trenčianskeho kraja 
Viď príloha 


