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3/ Z Á S A D Y

A

R E G U L A T Í V Y

Ú Z E M N É H O

R O Z V O J A

ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM,
AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV
/ S VYZNAČENÍM OSTATNÝCH ZMIEN A DOPLNKOV (Zmena č.5 a doplnok č.3, Zmena č.6 a doplnok č.4)
P o z n á m k a :
Textové časti súvisiace priamo s ostatnými zmenami a doplnkami (Zmena č.5 a doplnok č.3,
Zmena č.6 a doplnok č.4) sú zvýraznené kurzívou:
/ Zmena č.5 a doplnok č.3 - text kurzíva
/ Zmena č.6 a doplnok č.4 - text podčia rknutá tieňovan á kurzíva

*
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I.

PRIESTO ROVÉ USPO RIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA

a/

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia

a/1. Vymedzenie a priestorová organizácia riešeného územia
1. Územný plán mesta Dubnica nad Váhom rieši administratívne územie mesta, vymedzené
katastrálnymi územiami Dubnica nad Váhom a Prejta. Celková výmera riešeného administratívneho
územia mesta je cca 4 914 ha.
2. Mesto Dubnica nad Váhom s miestnou časťou Prejta tvoria jeden územnosprávny celok. Spoločným
samosprávnym orgánom je Mestské zastupiteľstvo s primátorom mesta. V zmysle § 16 zákona č.
237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, je Mesto Dubnica nad Váhom orgánom
územného plánovania . Výkonným orgánom mestskej samosprávy je Mestský úrad so sídlom
v Dubnici nad Váhom. Mestský úrad prostredníctvom svojho Oddelenia výstavby a územného
plánovania je priamo zodpovedný za riadenie výstavby a územného rozvoja mesta v zmysle
schválenej územnoplánovacej dokumentácie a schválených zmien a doplnkov záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie.
3. Pre zabezpečenie kompaktnosti navrhovaného rozvoja tam, kde niektoré územné funkcie dynamikou
prekračujú katastrálne hranice a ovplyvňujú rozvoj na území okolitých miest a obcí, je ich riešenie
v potrebnom rozsahu dokumentované odporúčajúcou, ústretovou formou aj mimo administratívneho
územia mesta Dubnica nad Váhom. Týka sa to hlavne kontaktného priestoru s administratívnym
územím mesta Nová Dubnica (urbanistický okrsok PP) a priestoru v dolnej nive Váhu, kde sa
stretajú k. ú. Dubnica nad Váhom, Bolešov, Borčice, Nemšová a Trenčianska Teplá.
V záujme dosiahnutia kompaktnosti a celistvosti územno - rozvojových väzieb a vzťahov je potrebné
zabezpečiť spoločný postup všetkých zainteresovaných orgánov územného plánovania dotknutých
miest a obcí pri plánovacom a riadiacom procese územného rozvoja. Prioritne sa to týka
problematiky súvisiacej so zabezpečením rozvoja Priemyselného parku Dubnica, dopravného
komunikačného systému a technickej infraštruktúry v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania
odpadových vôd, energetiky a telekomunikácií.
4. Vo vzťahu k priestorovej organizácii riešeného územia je územie riešené Územným plánom mesta
Dubnica nad Váhom priestorovo rozčlenené nasledovne:
I . Z as ta va n é ú z e mie m e s ta Du bn ica na d V á h o m
I I . P ri ľ a h lé z á uj m o vé ú z e m ie m es ta Du bnic a n ad V áh o m
I I I . Os t a t n é ú z e m ie ka t a s t r a me s t a Du b n ica n ad Vá h o m
V súčasnosti je zastavané územie mesta Dubnica nad Váhom legislatívne vymedzené hranicami
zastavaných území sídelných častí Dubnica nad Váhom a Prejta. Tieto hranice zodpovedajú stavu k
1.1.1990.
V územnom pláne je navrhnuté rozšírenie hraníc zastavaného územia mesta v predpokladanom
územnom rozsahu v zmysle Zmeny č.5 a doplnku č.3 ÚPN mesta (hranica prahového rozvoja
mesta).
Súčasné a novonavrhované hranice zastavaného územia Dubnice nad Váhom sú interpretované v
grafickej časti Zmeny č.5 a doplnku č.3 územného plánu mesta.
I. Zastavané územie mesta - súčasné i navrhované na rozšírenie, sa funkčne člení na
nasledovných 18 urbanistických okrskov:

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

5

A - (A1+A2)

BC - (C+CRh)
D-

EFGH - (H+HR)
I - (I1+I2)

J - (J+JR)
KLM - (M1 + M2)
N - (N+NRh)
OP - (P+PRh)
PP - (PP+PPRh)

R-

CMZ (centrálna mestská zóna, resp. jej potenciálne časti) - plošne upravené
pôvodné vymedzenie časti A2 urbanistického okrsku, rozšírenie o funkčné
plochy so zmiešanou funkciou, na úkor pôvodného vymedzenia urbanistického
okrsku M - ZŤS
Nad kostolom
Horné jutrá
Pod hájom - plošne upravené pôvodné vymedzenie urbanistického okrsku,
rozšírenie o funkčné plochy D.3b – rezidenčné bývanie, na úkor súboru
funkčných plôch 4 - Pod Ostrým vrchom (časť 2 - Podháj 2)
Horné kolonky
Nad brehom
Pod brehom
Športový areál
Za traťou - plošne upravené pôvodné vymedzenie urbanistického okrsku –
zväčšenie o funkčné plochy Výroby v časti I1 na základe predchádzajúcej
zmeny č.4 a doplnku č.2 ÚPN mesta a naviac plošne upravené vymedzenie
urbanistického okrsku – rozšírenie v časti I1 o funkčné plochy výroby, skladov,
služieb a technickej vybavenosti, na úkor hypotetických ponukových plôch
nadmestského významu v územnej časti 2h súboru funkčných plôch 2 – Pri
vážskom kanáli, na základe zmeny č.5 a doplnku č.3
Prejta - plošne upravené vymedzenie urbanistického okrsku – rozšírenie
o funkčné plochy bývania J.3b,forma rodinných domov, na úkor súboru
funkčných plôch 6 – Lány
Kvášovec - upravené členenie pôvodného vymedzenia urbanistického okrsku
so zrušením jeho časti územnej rezervy KR – využitie rezervy už v návrhovom
časovom horizonte
ZVS
ZŤS - plošne upravené pôvodné vymedzenie urbanistického okrsku –
zmenšenie o navrhované funkčné plochy so zmiešanou funkciou, v prospech
urbanistického okrsku A - CMZ, v jeho časti A2
Pod náklom
Háje - upravené členenie pôvodného vymedzenia urbanistického okrsku so
zrušením jeho časti územnej rezervy OR – využitie rezervy už v návrhovom
časovom horizonte
Diely (plošne upravené pôvodné vymedzenie urbanistického okrsku –
zmenšenie na úkor urbanistického okrsku PP s úpravou vyčlenenia nového
urbanistického okrsku R - Západ)
Priemyselný park Dubnica / časť (urbanistický okrsok v rámci pôvodného
územia súboru funkčných plôch 3-Dĺžiny) s plošnou úpravou pôvodne
vymedzeného urbanistického okrsku – zmenšenie v prospech nového
urbanistického okrsku R - Západ
Západ (novonavrhovaný obytný urbanistický okrsok v rámci pôvodného územia
urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica)

Vysvetlivky:
1, 2
=
=
R
=
h

indexy územných častí urbanistických okrskov
územná rezerva pre možný rozvoj urbánnej štruktúry
hypotetické ponukové plochy nadmestského významu
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Prípadné rozšírenie zastavaného územia o hypotetické ponukové rozvojové plochy, ktoré nie sú
súčasťou vymedzených urbanistických okrskov si vyžiada aktuálnosť ďalších urbanistických
okrskov, ktoré budú v otvorenom systéme územno-plánovacej dokumentácie mesta vymedzené
následne.
II. Priľahlé záujmové územie mesta Dubnica nad Váhom zahŕňa prevažnú časť katastrálneho
územia Dubnice nad Váhom a Prejty, v severnej a stredovej expozícii riešeného územia.
Priľahlé záujmové územie mesta tvorí 6 nasledovných súborov funkčných plôch:
1-

Pri Váhu – vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej
Územným plánom mesta Dubnica nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa
potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného Zmenou č. 6 a doplnkom
č. 4 – časť 1 príslušnosťou k súboru funkčných plôch (SFP) 1 – „Pri Váhu“, bez
nároku na rozšírenie zastavaného územia.
Pôvodné vymedzenie a priestorová organizácia územia riešeného územným
plánom mesta Dubnica nad Váhom v rozsahu administratívneho územia mesta
tak ostáva bez zmien.

2 - (2 + 2h)

Pri Vážskom kanáli – plošne upravené pôvodné vymedzenie súboru
funkčných plôch - podstatné zmenšenie na úkor rezervných a hypotetických
ponukových plôch nového urbanistického okrsku PP a v časti 2h na úkor
rozšírenia urbanistického okrsku I o funkčné plochy Výroby v časti I1 a naviac
plošne upravené vymedzenie súboru funkčných plôch - zmenšenie územnej
časti 2h v prospech urbanistického okrsku I, jeho časti I1, v súvislosti
s navrhovaným rozvojom funkčných plôch výroby, skladov, služieb a technickej
vybavenosti

3-

Dĺžiny – plošne upravené pôvodné vymedzenie súboru funkčných plôch podstatné zmenšenie na úkor nového urbanistického okrsku PP

4-

Pod Ostrým vrchom - plošne upravené pôvodné vymedzenie súboru
funkčných plôch, zmenšenie v prospech urbanistického okrsku D – Pod hájom,
v súvislosti s navrhovaným rozvojom funkčných plôch D.3b, forma
rezidenčného bývania (časť 2 - Podháj 2)

5-

Lieskovec (s novou funkčnou plochou Kompostárne)

6 - (6 + 6h)

Lány - plošne upravené pôvodné vymedzenie súboru funkčných plôch –
zmenšenie v prospech urbanistického okrsku J – Prejta, v súvislosti s
navrhovaným rozvojom funkčných plôch bývania J.3b,forma rodinných domov

III. Ostatné územie katastra mesta je zastúpené súborom funkčných plôch v južnej časti
riešeného územia, uvádzaným pod indexom a názvom:
7Stráne

Schéma :
Priestorová organizácia administratívneho územia mesta Dubnica nad Váhom
*
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a/2. Princípy regulácie predpokladaných procesov rozvoja urbánnej štruktúry mesta
1.

Filozofia rozvojových predpokladov mesta Dubnica nad Váhom vychádza z konfrontácie dvoch
základných premís. Na jednej strane to je premisa prirodzene pôsobiacich a teda očakávaných
rozvojových trendov a procesov urbánnych štruktúr na princípe vplyvu socioekonomického
potenciálu. Na strane druhej vystupuje ponuka územia, čiže potenciál, vymedzený na základe
cielenej systémovej analýzy a syntézy krajinných prvkov a štruktúr na území mesta. Územný
potenciál je interpretovaný v systéme územnej hierarchizácie vo vzťahu k možnej urbanizácii (viď
Mapa optimalizácie urbánnych procesov / 1 – súborné vymedzenie krajinného potenciálu mesta vo
vzťahu k optimalizácii urbánnych procesov, M 1 : 10 000).

2.

Konfrontácia uvedených premís vedie k optimalizácii predpokladaných procesov územného rozvoja
a k následnému stanoveniu princípov ich regulácie. Princípy regulácie predpokladaných urbánnych
procesov sledujú systém otvorených dynamických štruktúr organizmu sídla. Vytvárajú sa tak
predpoklady priebežného a bezbariérového zapojenia potenciálnych priestorov pre rozvoj do
jednotnej, organicky zväzujúcej sústavy dynamických a relatívne statických prvkov urbánnej
štruktúry.

3.

V systéme očakávaných procesov a ich regulácie v územnoplánovacích podmienkach Dubnice nad
Váhom zohrávajú hlavnú úlohu rozvojové tendencie smerujúce prevažne dovnútra existujúceho,
založeného organizmu mesta – skvalitňovanie a formovanie jeho urbánnej priestorovej štruktúry
a vo výhľade rozvojové tendencie smerom navonok, s možnou aktivizáciou vymedzených
potenciálnych rozvojových plôch v priľahlom záujmovom území mesta.

4.

Jedným z hlavných princípov regulácie rozvoja je teda prioritná orientácia na funkčné aj priestorovo
optimálne, ekonomicky efektívne a v socio vzťahoch pozitívne zhodnotenie už zastavaného územia
mesta. Tento spôsob regulácie však nezamedzuje rozvojové podmienky navonok, nevytvára
funkčné ani priestorové hradby vo vzťahu ku komponovaniu výhľadovej štruktúry procesov.
Jedinou hradbou – avšak s pozitívnym priestorovým účinkom je ekonomický aspekt rozvojových
podmienok - ekonomická časopriestorová hradba, smerujúca k efektívnemu naplneniu funkčných
plôch.

5.

Otvorený systém dynamickej štruktúry organizmu mesta Dubnica nad Váhom – aj vo vzťahu
k mikroregionálnym väzbám - podmieňuje predpokladaná možná aktivácia ťažiskových pólov
a hlavných rozvojových osí (viď schéma „Princípy regulácie predpokladaných procesov rozvoja
urbánnej a prírodnej štruktúry“).

6.

Nosným prvkom otvoreného rozvojového systému sú hlavné rozvojové osi, viažuce sa na cestu
I/61 a potenciálnu komunikáciu, ktorá spojuje Novú Dubnicu a Dubnicu nad Váhom, v pokračovaní
osou Dubnického potoka, kolmo na cestu I/61. Tieto dopĺňajú paralelné podporné rozvojové osi
s ťažiskovými pólmi potenciálnej centrálnej štruktúry sídla.

7.

Princíp regulácie predpokladá funkčnú a priestorovú modeláciu rozvojových osí prioritne v úsekoch
nachádzajúcich sa v zastavanom území, s cielenou aktiváciou ich celej línie, vo vzťahu na
predpokladanú aktiváciu potenciálnych ťažiskových pólov. Sústava ústredných ťažiskových pólov
potenciálnej centrálnej štruktúry sídla je sústredená v urbanistickom okrsku A. V súčasnosti
i v budúcnosti sústava reprezentuje jadrové územie mesta, s priestorovými rezervami, s potrebou
celkovej revitalizácie a stavebnej formácie na vyzretú urbánnu štruktúru.

8.

Ťažiskové póly s predpokladom výraznejšej aktivácie v návrhovom horizonte predstavujú
disponibilné rozvojové priestory koncentrácie vybavenosti urbanistických okrskov A1, E, F, J a P.
Vplyvom podstatne meniacich sa rozvojových potrieb a možností v socioekonomickej sfére sa už
v súčasnosti prejavuje aktuálnosť nového ťažiskového pólu v kontaktnom
priestore
administratívnych území miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, očakávaná pôvodne až vo
výhľadovom horizonte.
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9.

Prognózne ťažiskové póly s hypotetickou aktivizáciou predstavujú územia s vysokým potenciálom
pre možnú urbanizáciu, reprezentované vymedzenými urbanistickými okrskami a časťami súborov
funkčných plôch A2, G, K., 1 a 3, bezprostredne sa viažucimi na rozvojové osi.

10. Nové, aktuálne rozvojové podnety na území mesta Dubnica nad Váhom, (v ťažiskovom
rozvojovom póle súboru funkčných plôch 3 – Dĺžiny) si vyžiadali prípravu a rozvoj nového
urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica, riešený predchádzajúcou zmenou č.4
a doplnkom č.2 ÚPN mesta, v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou
„Aktualizácia ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – Zmeny a doplnky 2003.“
V súčasnosti si zmenené rozvojové podmienky vyžadujú čiastkovú revíziu a optimalizáciu
územného a funkčného vymedzenia urbanistického okrsku PP – Priemyselný park, s cieľom
výraznejšieho uplatnenia mestotvorných funkcií a štruktúr. Za tým účelom územnoplánovacia
dokumentácia ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena č.5 a doplnok č.3 rieši plošnú úpravu
pôvodného vymedzenia urbanistického okrsku PP – Priemyselný park jeho zmenšením v prospech
nového urbanistického okrsku R – Západ, s vymedzením funkčných plôch bývania vrátane
príslušnej občianskej vybavenosti a polyfunkčných plôch.
11. Osobitný význam z hľadiska vplyvu na rozvojové podnety mesta, prioritne rozvoj nového
urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica, predstavuje multimodálny koridor dopravy
a obchodného transferu regionálneho až nadregionálneho (medzinárodného) dosahu, situovaný
v nive Váhu. Okrem negatív v podobe fyzických a vnemových bariér, ktoré treba minimalizovať,
nesie so sebou rozvojové pozitíva, ktoré sa prejavia (a v súčasnosti už prejavujú) tak v návrhovom
ako aj vo výhľadovom horizonte. Nositeľmi transferu sú diaľnica D – 1, železnica a potenciálna
Vážska vodná cesta, s ponukou plôch pre aktiváciu ťažiskového rozvojového pólu v podobe
obchodného centra s prístavom a predovšetkým ťažiskového rozvojového pólu v podobe nového
urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica.
S tým súvisí očakávaná potreba zabezpečenia funkčných plôch pre bývanie a príslušnú občiansku
vybavenosť, čo rieši Zmena č.5 a doplnok č.3 čiastkovou revíziou a optimalizáciou územného
a funkčného vymedzenia urbanistického okrsku PP – Priemyselný park a tiež vymedzením
rozvojových plôch pre bývanie a vybavenosť v urbanistických okrskoch D – Pod hájom a J – Prejta.
12. Aktuálne rozvojové podnety vyžadujú na území mesta Dubnica nad Váhom (v rámci súboru
funkčných plôch 1 – Pri Váhu) prípravu a rozvoj nových funkčných plôch pre regionálnu verejnú
technickú vybavenosť vo forme skládky KO, vrátane kompostárne, s nasledovnými princípmi
regulácie:
12.1. Rozvoj navrhovaný Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4 nepredstavuje z funkčného hľadiska
v územno-plánovacej príprave rozvoja mesta nové územno-rozvojové aktivity. Aj
priestorovo a časovo nadväzuje na v súčasnosti aktívne funkčné plochy regionálnej
skládky v priestore Luštek, v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou
„Aktualizácia ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1/2004.
12.2. Rozšírenie skládky predstavuje zvýšenie kapacity na ďalších cca 20 rokov. Po uzatvorení
skládky bude skládka zo zákona monitorovaná nasledujúcich 30 rokov. Dôležitým
princípom regulácie návrhu, prípravy a rozvoja nových funkčných plôch pre predmetnú
regionálnu verejnú technickú vybavenosť v priestore Luštek, je preto zabezpečenie
strategického cieľa vo výhľade, ktorý sleduje začlenenie regionálnej skládky a
kompostárne do okolitej krajiny, s funkčnou väzbou na lesoparkové plochy v nive Váhu.
12.3. Potrebu zabezpečenia funkčných plôch pre príslušnú verejnú technickú vybavenosť rieši
Zmena č.6 a doplnok č.4 čiastkovou revíziou a optimalizáciou územného a funkčného
vymedzenia rozvojových plôch v rámci rozšírenia súčasnej regionálnej skládky KO,
vrátane lokalizácie kompostárne.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Koncepcia rozvoja vytvára predpoklady pre súlad všetkých činností v území so zreteľom
na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja. Vylučuje tiež negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.
Z hľadiska ochrany vodárenských zdrojov koncepcia rešpektuje Rozhodnutie ObÚŽP
v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009., ktorým boli určené ochranné
pásma I. a II. stupňa pre vodárenské zdroje Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
Z hľadiska dopravy koncepcia vytvára podmienky pre principiálne riešenie prevádzky
regionálneho zvozu odpadov na skládku zo smerov Dubnica nad Váhom a Bolešov mimo
zastavané časti mesta, resp. obce, v súlade s návrhom dopravného prepojenia cesty II/507
z Dubnice nad Váhom od mosta cez rieku Váh, s vyústením medzi obcami Bolešov
a Borčice (ÚPN obce Bolešov, 2007).
Rozvoj navrhovaný Zmenou č.6 a doplnkom č.4 akceptuje požiadavky vyplývajúce z
komplexného posúdenia vplyvov navrhovaného rozvoja na životné prostredie, v zmysle
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, ako príslušného orgánu
štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaného dňa 11. 12.
2009 po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona. Na základe uvedeného
rozhodnutia je návrh strategického dokumentu ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena
č. 6 a doplnok č. 4, posudzovaný podľa zákona č. 287/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Komplexné posúdenie vplyvov navrhovaného rozvoja na životné prostredie dokumentuje
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (SEA) „Územný plán mesta Dubnica
nad Váhom – zmena č. 6 a doplnok č. 4“, v zmysle zák. NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.(Sireco s.r.o. Bratislava, 2010).

13. Doplnkovými prvkami princípov možnej regulácie rozvojových procesov sú línie ideovej
kompozičnej súvzťažnosti a imaginárne kompozičné body v krajine sídla. Nie je vylúčená ich
hypotetická fyzická konštrukcia a definovanie v priestore formou účelových urbánnych prvkov
(solitéry, stavebno - krajinné dominanty), resp. cielenej kompozičnej vizualizácie prírodných prvkov.
Dominantným v tomto zmysle sa javí vrchol Ostrého vrchu, línia terasy Váhu, prírodné osi tokov.
14. Posledným uvádzaným, no jedným z najdôležitejších princípov regulácie rozvojových
procesov je rešpektovanie systémovo vymedzenej základnej kostry ekostabilizačnej štruktúry na
území mesta, zabezpečujúcej ochranu prírodných zdrojov a priebežne udržateľný rozvoj všetkých
funkčných štruktúr krajiny. Ide o vzájomný vzťah a optimalizáciu zastúpenia a fungovania
urbánnych a prírodných štruktúr.
a/3. Hlavné zásady a regulatívy rozvoja
a/3.1. Stratégia rozvoja
V územnom pláne pôvodne navrhnutá stratégia rozvoja mesta predpokladá jeho postupný rozvoj z cca
26 000 obyvateľov (r.1997), resp. v súčasnosti cca 25 170 obyvateľov (r.2009), v závislostiach na
možných variantoch rozvoja (rozvojových prahoch odvodených od urbanizačných limitov rešpektujúcich
zdroje, kapacity a potreby rastu mesta) na 28 000 - 28 500 obyvateľov v návrhovom horizonte (rozvoj
založený na vnútorných zdrojoch a potrebách mesta, s max. využitím už urbanizovaných plôch
a jestvujúcich kapacít technickej vybavenosti) a na cca 30 000 - 31 000 obyvateľov vo výhľadovom
horizonte (rozvoj založený na vonkajších zdrojoch a potrebách aglomerácie a priľahlej časti regiónu,
s urbanizáciou nových plôch a so značným rozšírením kapacít technickej vybavenosti).
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Oproti potrebe rozvojových plôch viažucich sa na takúto predikciu vnútorného vývoja mesta, sleduje
stratégia možného rozvoja tiež priestorovú ponuku pre vonkajšie dynamizujúce rozvojové vplyvy
regionálneho a vyššieho významu.
Rozvoj priestoru Dubnice nad Váhom schváleným územným plánom mesta rozvrhnutý do dvoch časovo
neohraničených horizontov, návrhového a výhľadového, predpokladal pôvodne v návrhovom horizonte
uskutočňovanie hlavne kvalitatívneho, integrujúceho rozvoja, vyplývajúceho z vnútorných potrieb mesta,
na súčasnom, už urbanizovanom území. Až vo výhľadovom horizonte predpokladal uskutočnenie aj
plošného rozvoja, vyplývajúceho z potrieb regionálnej kooperácie a to aj na nových, pre to určených
plochách vo vzťahu k prírodnej ekostabilizujúcej a sídelno-funkčnej štruktúre. Tým sa mala zavŕšiť
priestorová integrácia sídla a harmonický stav jeho krajinného prostredia.
Už predchádzajúcou Zmenou ÚPN č.4 a doplnkom č.2 sa však aktuálnou prípravou a realizáciou
funkčných plôch urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica / časť, rozvoj mesta urýchľuje
a iniciujú sa rozvojové princípy pôvodne stanovené, resp. predpokladané až vo výhľadovom horizonte.
Preto aj napriek miernemu prechodnému poklesu počtu obyvateľstva v súčasnom období r. 2009 (Prejta
1 073 ob., Dubnica nad Váhom 24 098 ob., spolu 25 171 obyvateľov), je návrh rozvoja v koncepcii
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena č.5 a doplnok č.3
orientovaný na očakávaný progres ponuky rozvojových funkčných plôch v oblasti bývania a príslušnej
občianskej vybavenosti.
Cieľom rozvoja je priestorová, urbanistická a hospodárska integrácia mesta a jeho aglomeračného
zázemia, zabezpečenie územno-rozvojových podmienok pre socioekonomický rozvoj, zodpovedajúci
štandard bývania a vybavenosti a optimálny priestorový štandard funkcie rekreácie a cestovného ruchu.
Koncepcia zmeny č.5 a doplnku č.3 je na základe cieľov a zvolenej rozvojovej stratégie orientovaná na
aglomeračné princípy rozvoja a potenciálnu atraktivitu mesta ako jadra dubnickej aglomerácie,
s očakávanou potrebou disponibilnej ponuky plôch pre bývanie už v návrhovej fáze. Zvýšené nároky
na kvalitatívny aj kvantitatívny rozvoj bývania sa javia ako opodstatnené aj vo vzťahu k postupne sa
napĺňajúcim výrobným aktivitám v rámci priemyselného parku Dubnica a tiež k skoršiemu naplneniu
doposiaľ navrhovaných funkčných plôch pre bývanie.
Takto stanovená koncepcia návrhu rozvoja zhodnocujúca priestorový potenciál, predpokladá možný
nárast počtu obyvateľov mesta o cca 6 200 – 7 600 osôb, t. j. zo súčasných 25 171 obyvateľov (r. 2009)
na 31 400 – 32 800 v návrhovom rozvojovom horizonte.
Navrhované zvýšenie počtu obyvateľov je podmienené zabezpečením dodávok pitnej vody využitím
vlastných, alebo vzdialenejších zdrojov.
Riešenie predbieha demografický prognostický vývoj mesta, iniciuje však východiská pre zvýšenie
atraktívnosti mesta, zabezpečuje ponuku pre potenciálnu imigráciu obyvateľstva na územie mesta
a potrebný časový priestor pre územno-technickú prípravu rozvoja bývania v rozvojových dimenziách
EU.
a/3.2. Zásady a regulatívy územného rozvoja
/ V návrhovom horizonte rozvoja Dubnice nad Váhom, ktorý je riešený záväzne na stupni
územného plánu, je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy:
 Cieľ rozvoja zamerať na zníženie hospodárskej závislosti mesta na jeho doterajšej monofunkcii,
zvýšenie priestorového štandardu vybavenosti a funkčných aj priestorových väzieb jeho častí
a prehĺbenie väzieb medzi osídlením a krajinou.
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 Obsah rozvoja orientovať na priestorovú reštrukturalizáciu, funkčnú intenzifikáciu, architektonickú
a stavebnú integráciu, humanizáciu bývania, zvýšenie výkonnosti technických a obslužných
systémov mesta a celkovú ekologizáciu sídelnej krajiny mesta.
 Rozvoj osídlenia uskutočňovať prioritne na doteraz zastavanom území a na jeho okrajoch. Nové
funkčné plochy na okrajoch mesta nadväzovať na súčasnú zástavbu a ich rozvoj zabezpečovať vo
vymedzených hraniciach rozšíreného zastavaného územia mesta (návrh ÚPN) v urbanistických
okrskoch C, I, K, M1, N, O, P, na základe predchádzajúcej Zmeny č.4 a doplnku č.2 ÚPN mesta tiež
v novonavrhovanom urbanistickom okrsku PP a na základe Zmeny č.5 a doplnku č.3 upravených
hraniciach rozšírenia zastavaného územia mesta v urbanistických okrskoch D, G, I, J a tiež
upraveného vymedzenia urbanistického okrsku PP, súvisiaceho zároveň s vyčlenením nového
urbanistického okrsku R – Západ. Priestorová reštrukturalizácia a výšková i plošná intenzifikácia
musí byť zameraná na zlepšovanie štandardu bývania, na vytváranie viacfunkčnej zástavby a na
kompletizáciu okrskovej, mestskej až nadmestskej vybavenosti.
 Dodržať územné podmienky pre rozvoj novonavrhovaného urbanistického okrsku PP - Priemyselný
park Dubnica v zmysle schválenej Zmeny č.4 a doplnku č.2 ÚPN mesta, upravené na základe
Zmeny č.5 a doplnku č.3.
 Zvláštnu pozornosť zamerať na vytvorenie obchodno - spoločenského centra mesta v okrsku A, na
dobudovanie inžinierskych sietí a vybavenosti v okrsku G, prebudovanie dopravného systému
a vytvorenie systému prírodných a oddychových štruktúr organizmu silne priemyselného mesta.
 Pri výbere plôch pre najvýznamnejšie zariadenia občianskej vybavenosti dodržiavať zákonitosti
urbanistickej štruktúry a kompozície mesta, žiadať vysokú architektonickú hodnotu a príjemné
užívateľské vlastnosti pre obyvateľov.
 Zaistiť rovnomerné rozmiestnenie
dosiahnuteľnosti kupujúcimi.

obchodnej

siete

základného

sortimentu

z hľadiska

 Zariadenia občianskej vybavenosti (veľkoplošné obchodné zariadenia, služby), ktoré sú zdrojom,
alebo cieľom dopravy umiestňovať prioritne na okrajových plochách mesta.
 Zariadenia verejnej technickej vybavenosti zahŕňajúce tiež skládky komunálneho odpadu, ktoré
môžu byť zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie, umiestňovať výlučne na funkčne
vhodných plochách v okrajových polohách mesta a prioritne v nadväznosti na už vybudované
skládky formou ich rozšírenia.
/ Pre zabezpečenie cieľov rozvoja Dubnice nad Váhom vo výhľadovom horizonte treba
v návrhovom horizonte zohľadňovať tieto zásady:
 Pre dlhodobý cieľ rozvoja, ktorým je priestorová, urbanistická a hospodárska integrácia mesta a jeho
zázemia, zabezpečovať v návrhovom horizonte podmienky pre možné dosiahnutie vysokého
štandardu bývania a vybavenosti a vytvorenie optimálneho priestorového štandardu funkcie
rekreácie a cestovného ruchu, športových aktivít a oddychu v prírode. Cieľom je ďalej optimalizácia
polarity výrobnej a obytnej funkcie sídla, s preukázaním logickej priestorovo-vzťahovej závislosti.
 Rozvoj osídlenia zamerať na aktivovanie rozvojových podmienok a využitie hospodársko-obchodnej
frekvencie nadregionálneho multimodálneho dopravného koridoru, ktorý bude mať podstatný vplyv aj
na usporiadanie priestorových a funkčných systémov mesta. Využiť vplyv diaľnice a bezprostrednosť
diaľničného privádzača nesúceho zvýšený podiel návštevnosti, a tiež železnice s očakávanou
akceleráciu regionálnych prepravných vzťahov v osobnej i nákladnej doprave na priestorový rast
a funkčné zapájanie mesta do regionálnych dynamických štruktúr, ako ťažiska Dubnickej
hospodársko-sídelnej aglomerácie. V tejto súvislosti zabezpečiť podmienky a rezervovať územie pre
Vážsku vodnú cestu, ktorá v prípade aktivácie ťažiskového rozvojového pólu v podobe obchodného
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centra s prístavom lokalizovanom na kontaktnom administratívnom území obce Trenčianska Teplá výrazne ovplyvní formovanie hospodársko-obchodnej funkcie.
 Zabezpečovať priebežne územné podmienky a pripravenosť na rozvoj uvedených aktivít
akceptovaním Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorý reaguje na tieto potenciálne
podnety plánovaním rozvoja predovšetkým urbanistických okrskov P – Diely a PP - (PP+PPRh) Priemyselný park Dubnica / časť, v rámci navrhovaného zastavaného územia mesta a súborov
funkčných plôch 1, 2, 3 a 6 v priľahlom záujmovom území mesta.
Ide o územné zabezpečenie výstavby, resp. úpravy líniových dopravných koridorov vo vzťahu k
organizmu mesta - elimináciu vnemových a bariérových efektov, prepojenie s dopravným systémom
mesta a vzájomnú interakčnú podmienenosť koncepčného, a tým tiež ekonomického zabezpečenia
budovania vnútromestských hospodársko-obchodných a dopravných systémov. Rozhodujúce je tu
napojenie dopravného systému mesta na diaľničný privádzač (súbor 3 a predovšetkým urbanistický
okrsok PP - (PP+PPRh) Priemyselný park Dubnica / časť upravený na základe Zmeny č.5
a doplnku č.3, organické začlenenie potenciálnej obchodno-priemyselnej zóny s prístavom na
organizmus mesta a jeho dopravný systém (súbor 2), v neposlednom rade ekologizácia a krajinnoestetické a funkčné formovanie potenciálnej rekreačnej, oddychovej i náučnej zóny Sever, aj v
súvislosti s trasou diaľnice (súbor 1 a 6).
 Pripraviť podmienky a preukázať potrebnú mieru spolupráce a súčinnosti štátneho sektoru
a podnikateľského sektoru s komunálnym plánovacím prostredím mesta pri riešení problémových
okruhov priamo súvisiacich s prípravou územia pre želateľný rozvoj (vlastnícke vzťahy, úprava
druhov pozemkov, príprava finančného zabezpečenia rozvojových prostriedkov formou grantov
a pod.).
a/3.2.1. Zásady a regulatívy rozvoja súčasného a navrhovaného zastavaného územia
/ Zásady a regulatívy rozvoja sídelnej štruktúry v rámci administratívneho územia mesta
 Rešpektovať historický vývoj osídlenia diferencovane a aj v budúcnosti zachovať špecifický
charakter mestského bývania v Dubnici nad Váhom a vidieckeho v Prejte.
 Ich vzájomné pôsobenie a funkčnú integráciu zabezpečiť zvýšením štandardu vybavenosti obidvoch
častí príslušnou revitalizáciou ich ťažiskových pólov s potenciálnou centrálnou štruktúrou sídla.
/ Zásady a regulatívy funkčného využitia
 Funkčné využitie zastavaného územia mesta aj v budúcnosti prioritne zamerať na kvalitné, široko
spektrálne bývanie a na existenčné hospodárske aktivity. Docieliť výrazný vzrast podielu rekreačnej
funkcie a zotavenia v rámci zastavaného územia mesta, aj nadväzného krajinného prostredia.
 V plánovacom horizonte rozvoja sídla zabezpečiť reštrukturalizáciu, ako aj intenzifikáciu využitia
súčasných funkčných plôch, alebo ich čiastočné rozšírenie. Dosiahnuť tým optimálne využitie
potenciálu doteraz zastavaného územia a nadväzného územia katastra.
 Bývanie mestského charakteru v plánovacom horizonte rozvíjať vo forme podkrovných bytov a
nových obytných domov v obytných okrskoch A, B, D, E, F, G, H, I, a O, na základe rozvojovej
koncepcie Zmeny č.5 a doplnku č.3 tiež v obytných okrskoch K a R - Západ. Vo forme rodinných
domov rozvíjať bývanie v obytnom okrsku J a sčasti aj v okrsku G a I, hlavne však v navrhovanom
obytnom urbanistickom okrsku O – Háje a na základe rozvojovej koncepcie Zmeny č.5 a doplnku č.3
tiež v obytných okrskoch D a prevažne R - Západ. Bývanie vidieckeho charakteru v súčasnosti
realizovať v okrsku I len modernizáciou súčasných stavieb a po vybudovaní potrebného technického
vybavenia aj výstavbou nových rodinných domov. V súboroch existujúcich obytných domov plochy
bývania intenzifikovať vhodnými druhmi vybavenosti. V súboroch rodinných domov určité
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vymedzené plochy pre bývanie integrovať aj s výrobnými, obchodnými a inými podnikateľskými
aktivitami (potrebné riešiť na zonálnej úrovni).
 Občiansku vybavenosť administratívneho, obchodného, marketingového, kultúrneho, spoločenského
charakteru a nevýrobných služieb mestského a vyššieho významu vrátane viacúrovňových objektov
statickej dopravy umiestňovať prioritne v okrsku A. Dotvoriť tu obchodné a spoločenské centrum
mesta.
 Komerčnú obchodnú vybavenosť a komerčné služby so zvýšenými nárokmi na plochu areálov
orientovať v priestore urbanistického okrsku P – Diely, a tiež v urbanistickom okrsku PP Priemyselný park Dubnica / časť, upravenom na základe Zmeny č.5 a doplnku č.3.
 Školskú, športovú, rekreačnú a ubytovaciu vybavenosť ďalej rozvíjať v okrskoch A, C, D, F, H,
O a v súbore funkčných plôch 1 – potenciálne stredisko prímestskej rekreačnej zóny a cestovného
ruchu. Okrskovú vybavenosť budovať vo všetkých okrskoch , v polaritnom vzťahu na kostru
centrálnej štruktúry mesta. V rámci nich umiestniť aj špecifickú vyššiu vybavenosť sociálneho,
kultúrneho a náboženského určenia. Garážovanie osobných áut v mestskej časti Dubnice nad
Váhom je možné postupne integrovať v zmysle regulatívov územného plánu.
 Výrobu náročnú na plochy a dopravu naďalej lokalizovať v okrsku M1 a v urbanistickom okrsku PP Priemyselný park Dubnica / časť, upravenom na základe Zmeny č.5 a doplnku č.3. Po vybudovaní
dopravného systému podľa územného plánu vytvárať nové areály pre podnikateľskú, dopravne
nenáročnú výrobu a sklady, pre komunálnu dielenskú výrobu a pre obchod a výrobné služby v
okrsku M1 a tiež nadväzne na okrsok I, v jeho novonavrhovanej časti I2.
 V pričlenenej časti okrsku I 2 (pôvodne 2H1) realizovať rozvoj areálu Technických služieb, prípadne
tiež areál priemyselného parku mestského významu.
 Malé výrobne, dielne, obchody ako aj komerčné aktivity bez environmentálnej záťaže umiestňovať aj
vo vhodných častiach obytných okrskov. V tomto zmysle zapojením časti hypotetických plôch súboru
2 do severovýchodného okraja okrsku I1., rozšíriť funkčné plochy Výroby v upravenom rozsahu na
základe Zmeny č.5 a doplnku č.3.
 Rekreačnú vybavenosť zameranú na šport, oddych a zábavu so sprievodnou parkovou a izolačnou
zeleňou pre obyvateľov mesta rozvíjať: ako blokovú vo všetkých obytných súboroch, ako okrskovú
vo všetkých okrskoch a ako celomestskú až regionálnu hlavne v okrskoch A, N, H, aj O a tiež v
súboroch funkčných plôch 1, 3, 4 a 6.
Agroturistiku a na ňu sa viažucu vybavenosť rozvíjať prednostne v súbore funkčných plôch 7.
Rekreačnú vybavenosť pre návštevníkov mesta, zameranú na kultúru, spoločenskú zábavu,
výstavníctvo, kongresovú turistiku a pod. rozvíjať najmä v okrskoch A, a N a tiež v súbore funkčných
plôch 1. Vybavenostné štruktúry nadmestského významu so zameraním na rekreáciu a cestovný
ruch perspektívne rozvíjať tiež v upravenom urbanistickom okrsku P - Diely, a čiastočne v
urbanistickom okrsku PP - Priemyselný park Dubnica.
Záhradkárske a chatové lokality rozvíjať prednostne v súboroch funkčných plôch 4 a 5,
v nadväznosti na existujúce lokality Medzihorie a Pri ZŤS.
 V návrhovom horizonte rozvoja rozšírením zastavaného územia mesta dosiahnuť hranicu
optimálneho využitia potenciálu celého priestoru Dubnice nad Váhom


Bývanie špecifického charakteru - vo forme jednak viacbytovej, prevažne ale individuálnej
mestotvornej stavebnej štruktúry, priebežne rozvíjať hlavne v urbanistickom okrsku O. Tu priebežne
lokalizovať aj okrskovú až mestskú športovú, rekreačnú, zábavnú, alebo inú aktuálnu vybavenosť, vo
väzbe na potenciálnu rekreačnú zónu Pod Ostrým vrchom a vo väzbe na potenciálne športovorekreačné štruktúry navrhované v rámci športovo-rekreačnej osi pozdĺž hydrického biokoridoru
(prítok Kolačínskeho potoka), v pokračovaní na Novú Dubnicu, cez urbanistický okrsok PP-
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Priemyselný park Dubnica a z neho novovyčlenený obytný UO R – Západ, v zmysle Zmeny č. 5
a doplnku č. 3 ÚPN mesta.
 Rovnako tu umiestňovať aj inú špecifickú vybavenosť, napr. vzdelávacieho , ale tiež náboženského
charakteru. (Vzhľadom na aktuálnosť tohto rozvojového priestoru je územie okrsku O – Háje riešené
v otvorenom systéme územnoplánovacej dokumentácie mesta, súbežne, na podrobnej zonálnej
úrovni).
 Výrobu v širokom spektre požadovaných aktivít začleňovať predovšetkým do už založených
výrobných súborov. Osobitnú pozornosť venovať potrebe zmeny funkcie hospodárskeho dvora
roľníckeho družstva v okrsku K na formu, ktorá bude postupne – až do zavŕšenia urbanizácie
urbanistického okrsku P – Diely využívať pôdu a zdroje v prímestskom záujmovom území a neskôr
sa jej funkcia preorientuje v zhode s novými ekonomickými a mestotvornými podmienkami.
 Plochy so zmiešanou funkciou s preferenciou plôch občianskej vybavenosti s doplňujúcimi
funkciami: výroba, sklady, služby, doprava, technická infraštruktúra – intenzívne, formovať
v urbanistických okrskoch A – CMZ (v jeho časti A2) a P - Diely.
 Plochy so zmiešanou funkciou s preferenciou plôch občianskej vybavenosti s doplňujúcimi
funkciami: výroba, sklady, služby, doprava, technická infraštruktúra – extenzívne, s výrazným
zastúpením zelene, formovať v urbanistickom okrsku A - CMZ (v jeho časti A2).
 Plochy so zmiešanou funkciou s preferenciou plôch výroby, skladov, služieb, dopravy, technickej
infraštruktúry s doplňujúcou funkciou občianskej vybavenosti vrátane zelene, formovať
v urbanistických okrskoch PP- Priemyselný park Dubnica.
 Zásady a regulatívy urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica s navrhovanou úpravou
v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta (novovyčlenený obytný UO R – Západ z pôvodných
funkčných plôch Priemyselného parku Dubnica):
- Územný rozvoj funkčných plôch Priemyselného parku Dubnica v ťažiskovom priestore Dubnickej
aglomerácie ako predmet zmeny č. 4 a doplnku č. 2 ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
s navrhovanou úpravou v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta (novovyčlenený obytný
UO R – Západ z pôvodných funkčných plôch Priemyselného parku Dubnica) vzhľadom na
aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť považovať za strategicky významnú, tému ďalšieho rozvoja
mesta Dubnica nad Váhom.
- Regionálny význam potenciálneho rozvojového priestoru Dubnickej aglomerácie zohľadniť
prípustnosťou iba lokalizácie investičných celkov zodpovedajúcich tejto skutočnosti a vstup
investorov do rozvojového priestoru umožniť a limitovať zodpovedajúcim významom
a socioekonomickým vplyvom ich rozvojového zámeru.
- Územný rozvoj funkčných plôch Priemyselného parku Dubnica s navrhovanou úpravou v zmysle
Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta v ťažiskovom priestore Dubnickej aglomerácie riešiť
v územno-plánovacej previazanosti a koordinácii s územno-plánovacím prostredím Mesta Nová
Dubnica a tiež Obce Trenčianska Teplá.
- Na miestnej úrovni zabezpečiť rozpracovanie koncepcie rozvoja Priemyselného parku Dubnica
s navrhovanou úpravou v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta v podrobných, zonálnych
úrovniach ÚPP a ÚPD, s orientáciou na regulačné princípy očakávanej etapizácie rozvoja
predmetného priestoru.
- Rešpektovať základné princípy urbanistickej koncepcie rozvoja územia „Priemyselného parku
Dubnica“, v súlade s navrhovanou úpravou v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta
(novovyčlenený obytný UO R – Západ z pôvodných funkčných plôch Priemyselného parku
Dubnica) ktoré predpokladajú štrukturovanie a funkčné členenie plôch so zreteľom na
dosiahnutie výrazného mestotvorného efektu.

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

15

- Funkčné využitie územia podľa koncepcie Zmeny č.4 a doplnku č. 2 ÚPN mesta, časť:
Priemyselný park Dubnica, s navrhovanou úpravou v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN
mesta (novovyčlenený obytný UO R – Západ z pôvodných funkčných plôch Priemyselného parku
Dubnica) v optimálnej miere orientovať tiež na zastúpenie plôch so zmiešanou funkciou a
funkciou občianskej vybavenosti, doplnené plochami pozemných komunikácií, statickej dopravy
(parkoviská), chodníkmi, zložkami technickej vybavenosti a vegetáciou.
- Výrobné plochy Priemyselného parku Dubnica štrukturovať zo samostatných závodov –
investičných celkov podľa reálnej situácie. Pri predpokladanej základnej forme zástavby, ktorou
budú veľkopriestorové halové objekty s radením do ucelených blokov a oddeľované
vnútroareálovými komunikáciami, chodníkmi a vegetáciou, zabezpečiť ich štrukturovanie podľa
záväznej regulačnej priestorovej osnovy (v grafickej interpretácii vyznačenou bielou dvojitou
štvorcovou sieťou). Smer a gradáciu rozvoja zástavby orientovať postupne od cesty I/61 smerom
k navrhovanej komunikácii C1 MO 13,5/40.
- Korekciou rozvoja urbanistického okrsku PP – Priemyselný park navrhovanou úpravou v zmysle
Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta (novovyčlenený obytný UO R – Západ z pôvodných
funkčných plôch Priemyselného parku Dubnica) iniciovať reálne podmienky a rezervovať územie
pre rozvoj bývania, rekreácie a športu v kontaktnom priestore urbanistického okrsku P, na jeho
rezervných a hypotetických ponukových plochách (PRh).
- V súlade s aktualizovanou koncepciou ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja zabezpečiť na území
mesta rozvoj urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica / časť s navrhovanou
úpravou územného vymedzenia v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta, so schopnosťou
realizovať rozvojové a inovačné programy podporované Európskou úniou.
a/3.2.2. Zásady rozvoja záujmového územia
/ Zásady a regulatívy štruktúry krajiny
 Štruktúru krajiny v priľahlom záujmovom území mesta, ktorá v súčasnosti zodpovedá formám a
potrebám jej produkčného využitia, funkčne viacej diferencovať - pripraviť a aktivizovať tiež jej
urbanizačný potenciál v súlade s potenciálom pre stabilizáciu a rozvoj prírodných štruktúr a vo
vzťahu k urbanistickému okrsku PP - Priemyselný park Dubnica a z neho novovyčlenenému
obytnému UO R – Západ v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta prehodnotiť potenciál
prírodných zdrojov a koridory líniových stavieb infraštruktúry.
 V návrhovom horizonte rozvoja priľahlé záujmové územie mesta funkčne rozčleniť na šesť súborov
funkčných plôch, v priestorovej organizácii ÚPN mesta označených indexami 1 až 6, pričom
doterajšie funkčné súbory funkčných plôch 2 a 3 v ich priestorovom vymedzení a funkčnom
zameraní preorganizovať v zmysle Zmeny č. 4 a doplnku č. 2 ÚPN mesta pre rozvojové potreby
urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica a z neho novovyčleneného obytného UO R –
Západ, v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta. Ostatné územie katastra považovať za
jeden súbor plôch, označených indexom 7.
 Pre výhľadový horizont takto upravené členenie zachovať a v prípade potreby len spresniť
vymedzenie jednotlivých súborov funkčných plôch.
/ Zásady a regulatívy funkčného využitia krajiny
 Navrhovanú integráciu vzťahov medzi zastavaným územím mesta a jeho priľahlým územím
zamerať hlavne na zabezpečenie ekostabilizačných, ochranných, rekreačných a hospodárskych
potrieb mesta.
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 V plánovacom horizonte funkčné využitie priľahlého záujmového územia mesta postupne rozširovať
zo súčasného produkčného a rekreačného na produkčné a výrazne ochranné, ekostabilizačné
a rekreačné.
 V oblasti ochranných režimov, hlavne hygienickej ochrany vodárenských zdrojov rešpektovať:
- Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009., ktorým boli
určené ochranné pásma I. a II. stupňa pre VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
- Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144-IRH zo dňa
9.9.2005, ktorým bol zrušený VZ Nová Dubnica – Kolačín a jeho OP I. stupňa a OP II. stupňa –
vnútorná časť, ktoré zasahuje do k.ú. Dubnica nad Váhom.
- Rešpektovať Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo
dňa 03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká
rozhodnutie o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom
v Ilave, odborom ŽP č. sp. ŽP-480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu
ŽP v Považskej Bystrici č. OÚŽP-766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO
1. stupňa a PHO 2. stupňa vnútorná časť VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia
časť pre VZ Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica – Kolačín.
- Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo
dňa 7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej
studne HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc. č. 946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc. č. 322/2
k.ú. Klobušice. OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III. stupňa sa nestanovuje.
 V rámci ekostabilizačných opatrení založiť a vybudovať systém lokálnych biokoridorov a napojiť ich
na vyššie ekostabilizačné jednotky priestoru. Prednostne rešpektovať a dotvoriť hydrické biokoridory
tokov Dubnického a Prejtianskeho potoka. Rozsiahle, priestorovo a územne náročné stabilizovanie
a funkčné dotvorenie krajiny zabezpečiť v priestore vážskej nivy, ktorá predstavuje biokoridor
nadregionálneho významu. Málo produkčné plochy v zmysle územného plánu začleniť do prírodných
štruktúr rekreačnej zóny Sever, vo forme lesoparku Niva Váhu. Naň v severovýchodnej časti
naviazať navrhovaný biopark Prejtianske jazero a v severozápadnej časti stredisko prímestskej
rekreácie a cestovného ruchu Dubnička. Lesopark vo väzbe na potenciálny cintorín a záhradkárske
plochy podľa územného plánu založiť tiež v súbore funkčných plôch 4 – Pod Ostrým vrchom.
 V urbanistickom okrsku PP - Priemyselný park Dubnica a z neho novovyčlenenom obytnom UO R –
Západ, v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN mesta, ktoré v značnom rozsahu nahrádzajú
pôvodný súbor funkčných plôch 3, presadzovať funkčné zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy
pre účely ich rozvoja.
 Súčasne presadzovať zmeny optimálneho využívania vlastností pôd. V súbore 4, 5 a 6 podporovať
zriaďovanie sadov, plantáží a pod., ktoré vytvoria plynulý prechod medzi zastavaným územím
a voľnou krajinou a spolu s biokoridorom sformujú tzv. zelenú zónu mesta.
 V urbanistickom okrsku P - Diely (s plošnou úpravou pôvodného vymedzenia urbanistického okrsku
– zmenšenie v prospech urbanistického okrsku PP na základe Zmeny č.4 a doplnku č.2, s úpravou
vyčlenenia nového urbanistického okrsku R – Západ v zmysle Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 ÚPN
mesta) trvalo rešpektovať plochy určené na výhľadové rozšírenie zastavaného územia mesta a
režim hospodárenia na nich tomu prispôsobiť.
 V záujme naplnenia výhľadového rozvoja mesta, zabezpečiť v návrhovom horizonte podmienky pre
rozvoj s cieľom zracionalizovať a ekologizovať využitie celého záujmového územia mesta,
dobudovať prímestské rekreačné zóny, zahrňujúce časti súborov plôch 1, 4, 5 a 6 a funkčne ich
prepojiť so systémom ekostabilizačnej a izolačnej zelene okolo celého mesta. Zamerať sa tiež na
dovŕšenie procesu efektívnej hospodárskej previazanosti mesta a jeho mikroregionálneho zázemia v
podobe potenciálnych obytných priestorov vidieckej sídelnej štruktúry za Váhom.
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 Na území mesta Dubnica nad Váhom (prioritne v rámci súboru funkčných plôch 1 – Pri Váhu)
zabezpečiť územno-rozvojové podmienky pre aktuálny rozvoj nových funkčných plôch verejnej
technickej vybavenosti vrátane skládok KO a kompostárne, v nadväznosti na už vybudované skládky
formou ich rozšírenia, s princípmi regulácie sledujúcimi optimalizáciu negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
 Na území mesta Dubnica nad Váhom zabezpečiť územno-rozvojové podmienky s princípmi
regulácie stanovenými na základe obstarania, vypracovania a schválenia ÚPN-Z pre tieto vybrané
územné časti obsahovo a územne vymedzené predchádzajúcou územnoplánovacou dokumentáciou
ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena č. 5 a doplnok č. 3:
- Podháj 1 – rodinné a bytové domy
- Podháj 2 – rezidenčné bývanie
- Kvášovec – funkčné plochy bývania
- Prejta Podjelšie – rodinné domy /zmena funkč. plôch a organizácie územia
- Prejta Horekončie – rodinné domy /zmena funkč. plôch a organizácie územia
- UO R – Západ /zmena funkč. plôch a org. úz.+ Časť UO PP / úpr. funkč. plôch
- Centrum – OV a Doprava /zmena riešenia rozvoja.
a/3.2.3. Zásady rozvoja území jednotlivých častí Zmeny č.5 a doplnku č.3
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Akceptovať zmenu pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania na
južnom okraji urbanistického okrsku D, s celkovou rozlohou riešeného územia 6,5 ha (vymedzenie
dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania usmerňovať podľa nasledovných aproximatívnych
ukazovateľov:
Plocha riešeného úz.
v ha

Využ. plocha územia
v ha

6,5

1,5
5,0

Forma bývania

Bytové domy
Rodinné domy

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

45

100
54

300
162

 Pri rozvoji akceptovať súčasnú funkčnú plochu vodojemu, včlenenú do riešeného územia časti 1.
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k UO D – Pod hájom, bez nároku na rozšírenie
zastavaného územia.
 Územná časť funkčných štruktúr D.3.1, D.7 a D.9 sa mení na územnú časť funkčných štruktúr D.3a
- rozvojové plochy pre bytové domy a D.3b – rozvojové plochy pre rodinné domy s extenzívnou
formou zástavby.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 1 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú
štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu aj rozvojovú urbánnu
štruktúru mesta, s dosiahnutím optimálneho priestorového efektu a referencie v panoráme mesta.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 1 - Podháj 1 – rodinné a
bytové domy, ktoré sledujú:
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- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu na existujúcu urbánnu štruktúru mesta navrhovanú v ÚPN
mesta Dubnica nad Váhom
- návrh prepojenia základného vnútorného komunikačného systému riešeného územia na súčasný
komunikačný systém mesta prepojením prostredníctvom navrhovanej obslužnej komunikácie
v trase súčasnej účelovej komunikácie v mieste navrhovaného úseku mestského okruhu (zberná
komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50)
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
- uplatnenie gradácie formy zástavby od bytových domov cez intenzívnejšiu zástavbu rodinných
domov až po extenzívnu zástavbu rodinných domov, vzhľadom k exponovanej polohe lokality
a jej vnímaní v krajinnom obraze mesta
- v gradačnom rozvrhu súčasnej a navrhovanej zástavby uplatnenie výrazného zastúpenia vysokej
zelene, vzhľadom k exponovanej polohe lokality a jej vnímaní v krajinnom obraze mesta
- umiestnenie stavieb rodinných domov v kontakte s okrajom lesného pozemku pri rešpektovaní
ochranného pásma lesa 50 m od lesných pozemkov (§10 odst.1 zákona č.326/2005 Z. z.
o lesoch) a požiadavky na umožnenie prístupu k okraju lesa.
 Územný rozvoj funkčných plôch riešeného územia v zmysle navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku č.3,
časť 1 – Podháj 1 - vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja bývania v regionálnej
dimenzii ponuky považovať za strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad
Váhom v bezprostrednom časovom období.
 Pre rozvojovú územnú časť zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania
riešeného územia v úrovni územného plánu zóny.
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Akceptovať zmenu pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania
v kontakte s južným okrajom urbanistického okrsku D, s celkovou rozlohou riešeného územia 1,2 ha
(vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania usmerňovať podľa nasledovných aproximatívnych
ukazovateľov:
Plocha riešeného. úz. Využ. plocha územia
v ha
v ha

1,2

1,17

Forma bývania

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

Rodinné domy
(rezidenč. býv.)

10

12

36

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa mení priestorové začlenenie územia riešeného touto
Zmenou č.5 a doplnkom č.3 jeho pričlenením k UO – D (pôvodne SFP - 4) s nárokom na rozšírenie
zastavaného územia.
 Územná časť funkčných štruktúr 4.9 (potenciálne plochy lesoparkov) sa mení na územnú časť
funkčných štruktúr D.3b – rozvojové plochy pre rodinné domy s extenzívnou formou zástavby
(rezidenčné bývanie).
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 2 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja riešeného územia, ktoré
predpokladajú štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu urbánnu
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štruktúru mesta v súčinnosti s časťou 1 - Podháj 1, s dosiahnutím optimálneho priestorového efektu
a referencie v panoráme mesta.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 2 - Podháj 2 – rezidenčné
bývanie, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu na existujúcu a navrhovanú urbánnu štruktúru mesta
- návrh prepojenia základného vnútorného komunikačného systému riešeného územia na súčasný
komunikačný systém mesta prepojením prostredníctvom navrhovanej obslužnej komunikácie
v trase súčasnej účelovej komunikácie, v mieste navrhovaného úseku mestského okruhu (zberná
komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50)
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
- v gradačnom rozvrhu súčasnej a navrhovanej zástavby uplatnenie extenzívnej formy zástavby
rodinných domov s výrazným zastúpením vysokej zelene, vzhľadom k exponovanej polohe
lokality a jej vnímaní v krajinnom obraze mesta
- riešenie územno-technických limitov umiestnenia stavieb rodinných domov, vyplývajúce z
jestvujúcej trasy VN 22 kV a prívodných i zásobných trás vodovodu
 Územný rozvoj funkčných plôch riešeného územia v zmysle navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku č.3,
časť 2 – Podháj 2 vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja bývania v regionálnej
dimenzii ponuky považovať za strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad
Váhom v bezprostrednom časovom období.
 Pre rozvojovú územnú časť zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania
riešeného územia v úrovni územného plánu zóny.
ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja

 Akceptovať zmenu časového horizontu rozvoja – presun kapacít z výhľadu do návrhu a úpravu
pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania v II. kvadrante
urbanistického okrsku O - Háje, s celkovou rozlohou riešeného územia 8,0 ha (vymedzenie
dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania v návrhovom horizonte usmerňovať podľa
nasledovných upravených aproximatívnych ukazovateľov:
Plocha riešeného úz.
v ha

Využ. plocha územia
v ha

8,0

3,0
5,0

Forma bývania

Bytové domy
Rodinné domy

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

55

230
66

690
200

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k UO O – Háje, bez nároku na rozšírenie
zastavaného územia.
 Pomer pôvodne navrhnutých funkčných štruktúr bývania O.3a ku O.3b sa upravuje čiastočným
rozšírením funkčných štruktúr O.3a – rozvojové plochy pre bytové domy o cca 1,0 ha.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 3 navrhovaný cieľ rozvoja v návrhovom časovom
horizonte, ktorý v súlade so stratégiou pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
sleduje zabezpečenie územno-rozvojových podmienok pre socio-ekonomický rozvoj mesta v oblasti
bývania.
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 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 3 – Obytná zóna Háje –
kvadrant II, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-kompozičnú a prevádzkovú väzbu na existujúcu kontaktnú urbánnu štruktúru
HBV zo S-V strany a navrhovanú urbánnu štruktúru II. kvadrantu UO O – Háje,
- uplatnenie gradačného rozvrhu navrhovanej zástavby od bytových domov s cca 5-6 podlažiami (s
vhodnosťou terasovo ustupujúcich podlaží na J-Z priečelí objektov) s optimálnym prepojením na
kontaktnú nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov.
 Zmenu časového horizontu rozvoja – presun kapacít z výhľadu do návrhu a úpravu pôvodných
funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania v II. kvadrante urbanistického okrsku O
- Háje vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja bývania v regionálnej dimenzii
ponuky považovať za strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom
v bezprostrednom časovom období.
 Zabezpečiť korekciu doposiaľ vypracovanej PD formou urbanisticko-architektonickej štúdie, pri
rešpektovaní zásad rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 3 – Obytná zóna Háje –
kvadrant II.
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Akceptovať zmenu časového horizontu rozvoja – presun kapacít z výhľadu do návrhu pre aktuálny
územný rozvoj funkcie bývania v rámci urbanistického okrsku K – Kvášovec, spojený s využitím jeho
pôvodnej časti územnej rezervy KR už v návrhovom časovom horizonte. Celková rozloha riešeného
územia predstavuje 3,5 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania v návrhovom horizonte usmerňovať podľa
nasledovných aproximatívnych ukazovateľov:
Plocha riešeného úz.
v ha

Využ. plocha územia
v ha

3,5

3,5

Forma bývania

Rodinné domy

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

15

18

54

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa ruší pôvodné vyčlenenie časti územnej rezervy KR a
časopriestorovo sa územie riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 začleňuje do urbanistického
okrsku K – Kvášovec v návrhovom časovom horizonte.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 4 navrhovaný cieľ rozvoja v návrhovom časovom
horizonte, ktorý v súlade so stratégiou pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
sleduje zabezpečenie územno-rozvojových podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti
bývania.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 4 - Kvašovec – funkčné
plochy bývania, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu na existujúcu a navrhovanú urbánnu štruktúru mesta
v kontaktných UO O – Háje a D – Pod hájom
- návrh prepojenia základného vnútorného komunikačného systému riešeného územia na súčasný
komunikačný systém mesta v mieste existujúceho úseku navrhovaného mestského okruhu
(zberná komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50)
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
- stavebno-technické zabezpečenie a formovanie zástavby rodinných domov s uplatnením
náležitých odstupových vzdialeností od dopravného koridoru navrhovaného mestského okruhu
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(zberná komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50)
- riešenie územno-technických limitov umiestnenia stavieb rodinných domov, vyplývajúce z
jestvujúcich trás a ochranných pásiem koncových úsekov vonkajších nadzemných 22 kV vedení
– VN linky č. 1302 a 158 s predpokladom ich preloženia po preukázaní efektívnosti v nižšom
stupni ÚPP
 Zmenu časového horizontu rozvoja – presun kapacít z výhľadu do návrhu pre aktuálny územný
rozvoj funkcie bývania v rámci urbanistického okrsku K – Kvášovec vzhľadom na aktuálnosť
a spoločenskú dôležitosť rozvoja bývania v miestnej až regionálnej dimenzii ponuky považovať za
strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom
období.
 Pre rozvojovú územnú časť zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania
riešeného územia v úrovni územného plánu zóny.
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

 Akceptovať zmenu funkčného využitia plôch pre aktuálny územný rozvoj polyfunkcie v rámci
urbanistického okrsku A – CMZ / časť A1. Celková rozloha riešeného územia predstavuje 2,3 ha
(vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania usmerňovať podľa nasledovných aproximatívnych
ukazovateľov:
Plocha riešeného úz.
v ha

Využ. plocha územia
v ha

2,3

2,0

Forma bývania

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

-

100

300

/ in é d o p ln .
f u n k c ie

Bytové domy
/ obč. vybaven.,
telovýchova
a šport (25m
bazén),
/ statická dopr.
(300 p.m.)

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 nemení jeho pôvodné
začlenenie v rámci urbanistického okrsku A – CMZ / časť A1.
 Územná časť funkčných štruktúr A.6.1 - rozvojové plochy pre občiansku vybavenosť, sa mení na
územnú časť funkčných štruktúr A.7 - rozvojové plochy pre šport, rekreáciu a cestovný ruch a A.11 –
rozvojové plochy pre polyfunkciu.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 5 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti športu, rekreácie, cestovného ruchu
a bývania s vybavenosťou.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 5 - A – CMZ (časť A1) –
polyfunkčné plochy, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu polyfunkčných plôch na existujúcu a navrhovanú urbánnu
štruktúru mesta jednak v rámci urbanistického okrsku A – CMZ / časť A1 a tiež v kontaktnom
UO D – Pod hájom
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- prepojenie základného vnútorného komunikačného systému polyfunkčnej zóny na súčasný
komunikačný systém mesta prostredníctvom obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 –
kategória MOU 7,5/30 na južnú tangentu lokality funkčnej triedy B2 – kategória MZ 8,5/50 a
západnú tangentu lokality funkčnej triedy C2 – kategória MOU 8/40
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
- stavebno-technické zabezpečenie a formovanie zástavby bytových domov s uplatnením
náležitých odstupových vzdialeností od dopravného koridoru navrhovaného mestského okruhu
(zberná komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50)
- riešenie územno-technických limitov umiestnenia stavieb, vyplývajúce z pásma ochrany
zásobného potrubia II. tlakového pásma.
 Územný rozvoj polyfunkčných plôch v zmysle navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 5 – CMZ /
časť A1, vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja územia v miestnej až regionálnej
dimenzii ponuky považovať za strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad
Váhom v bezprostrednom časovom období.
 V nadväznej projektovej dokumentácii ako pokračovaní už vypracovanej predchádzajúcej UŠ,
zabezpečiť akceptáciu priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia, pri dodržaní
regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto Zmenou č.5 a doplnkom
č.3, časť 5 – A – CMZ / časť A1.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Akceptovať zmenu funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania v rámci
urbanistického okrsku G – Pod brehom. Celková rozloha riešeného územia predstavuje 0,7 ha
(vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania v návrhovom horizonte usmerňovať podľa
nasledovných aproximatívnych ukazovateľov:
Plocha riešeného úz. Využ. plocha územia
v ha
v ha

0,7

0,67

Forma bývania

Rodinné domy

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

7
dvojdomov
1 RD
(bungalov)

15

36

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 nemení jeho pôvodné
začlenenie v rámci urbanistického okrsku G – Pod brehom.
 Územná časť funkčných štruktúr G.6 - rozvojové plochy pre občiansku vybavenosť sa mení na
územnú časť funkčných štruktúr G.3b - rozvojové plochy pre rodinné domy.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 7 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú
štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu urbánnu štruktúru
mesta, s dosiahnutím optimálneho priestorového efektu.
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 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 7 - Pod brehom – rodinné
domy, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú a funkčnú väzbu na existujúcu urbánnu štruktúru rodinných
domov v kontaktnom území UO G – Pod brehom
- návrh prepojenia základného vnútorného komunikačného systému funkčných plôch bývania na
súčasný komunikačný systém mesta prístupovou cestou funkčnej triedy D1 v napojení na
Hviezdoslavovu ul. funkčnej triedy C3
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
 Zmenu funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania v rámci urbanistického okrsku
G – Pod brehom vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja bývania v miestnej až
regionálnej dimenzii ponuky považovať za strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta
Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
 Zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia formou UŠ
zóny, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto Zmenou
č.5 a doplnkom č.3, časť 7 – Pod brehom - rodinné domy.
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Akceptovať zmenu funkčných plôch a úpravu organizácie územia pre aktuálny územný rozvoj
funkcie bývania v rámci upraveného urbanistického okrsku J – Prejta. Celková rozloha riešeného
územia predstavuje 6,0 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania usmerňovať podľa nasledovných aproximatívnych
ukazovateľov:
Plocha riešeného úz.
v ha

Využ. plocha územia
v ha

6,0

5,83

Forma bývania

Rodinné domy

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

50

60

180

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa upravuje pôvodná organizácia územia tak, že sa územie
riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3, pôvodne začlenené do súboru funkčných plôch – 6,
pričleňuje k urbanistickému okrsku J – Prejta.
 Územná časť funkčných štruktúr 6.2 - plochy pre hospodárske využívanie pôdy a 6.9 - plochy
zelene vo funkcii záhrad rodinných domov sa mení na územnú časť funkčných štruktúr J.3b rozvojové plochy pre rodinné domy.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 8 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú
štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu urbánnu štruktúru
urbanistického okrsku J – Prejta, s dosiahnutím optimálneho priestorového efektu.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 8 - Prejta Podjelšie –
rodinné domy, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú a funkčnú väzbu na existujúcu urbánnu štruktúru rodinnej
zástavby v bezprostrednom kontakte.
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- dopravné napojenie lokality IBV na súčasný komunikačný systém mesta prístupovými
komunikáciami obslužnými funkčnej tr. C3, resp. komunikáciami funkčnej triedy D1, napojenými
na cestu III/06139 (Prejtská ul.), ktorá má v prieťahu obcou funkciu zbernú, funkčnej triedy B3.
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
- riešenie územno-technických limitov umiestnenia stavieb rodinných domov, vyplývajúce z
jestvujúcich trás a ochranných pásiem vonkajšieho nadzemného 110 kV vedenia – dvojlinka
VVN č. 7771 + 7780 a novej trasy vonkajšieho podzemného 22 kV vedenia napájajúcej TS
Visteon (PP Ilava), z náročnejších územnotechnických podmienok vyplývajúcich z dopravného
prístupu a tlakového pásma VDJ Prejta
 Zmenu funkčných plôch a úpravu organizácie územia pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania
v rámci upraveného urbanistického okrsku J – Prejta vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú
dôležitosť rozvoja bývania v miestnej až regionálnej dimenzii ponuky považovať za strategicky
významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
 Zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia formou UŠ
zóny, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto Zmenou
č.5 a doplnkom č.3, časť 8 - Prejta Podjelšie – rodinné domy.
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Akceptovať zmenu funkčných plôch a úpravu organizácie územia pre aktuálny územný rozvoj
funkcie bývania v rámci upraveného urbanistického okrsku J – Prejta. Celková rozloha riešeného
územia predstavuje 2,0 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania usmerňovať podľa nasledovných aproximatívnych
ukazovateľov:
Plocha riešeného úz. Využ. plocha územia
v ha
v ha

2,0

1,94

Forma bývania

Rodinné domy

Počet RD

Počet bytov

Počet obyv.

23

28

84

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa upravuje pôvodná organizácia územia tak, že sa územie
riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3, pôvodne začlenené do súboru funkčných plôch – 6,
pričleňuje k urbanistickému okrsku J – Prejta.
 Územná časť funkčných štruktúr 6.2 - plochy pre hospodárske využívanie pôdy (s odporučením
využívania formou sadov) sa mení na územnú časť funkčných štruktúr J.3b - rozvojové plochy pre
rodinné domy.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 9 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú
štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu urbánnu štruktúru
urbanistického okrsku J – Prejta, s dosiahnutím optimálneho priestorového efektu.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 9 - Prejta Horekončie –
rodinné domy, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú a funkčnú väzbu na územným plánom mesta už pôvodne
navrhovanú urbánnu štruktúru rodinnej zástavby v bezprostrednom kontakte, ako II. etapa
rozvoja
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- dopravné napojenie rozvojovej plochy IBV na súčasný komunikačný systém mesta prístupovou
komunikáciou funkčnej triedy C3, resp. funkčnej triedy D1 (upokojená komunikácia) v prepojení
na miestnu obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C2, v juhovýchodnom tangenciálnom
smerovaní k mestu Dubnica n/Váhom
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
 Zmenu funkčných plôch a úpravu organizácie územia pre aktuálny územný rozvoj funkcie bývania
v rámci upraveného urbanistického okrsku J – Prejta vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú
dôležitosť rozvoja bývania v miestnej až regionálnej dimenzii ponuky považovať za strategicky
významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
 Zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia formou UŠ
zóny, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto Zmenou
č.5 a doplnkom č.3, časť 9 - Prejta Horekončie – rodinné domy.
ČASŤ 10 UO R - ZÁPAD /zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funkčných plôch

 Akceptovať zmenu funkčných plôch a úpravu organizácie územia pre aktuálny územný rozvoj
funkcie bývania a polyfunkcie v rámci nového urbanistického okrsku R – Západ, vyčleneného
z pôvodného urbanistického okrsku PP – Dubnica. Celková rozloha riešeného územia predstavuje
60 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Akceptovať úpravu vymedzenia funkčných plôch, modifikáciu trasy komunikácie C1-MO 12/40 a sietí
technickej infraštruktúry v časti pôvodného urbanistického okrsku PP – Dubnica, v celkovej rozlohe
riešeného územia 22 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania, resp. polyfunkciu v rámci nového urbanistického
okrsku R – Západ, vyčleneného z pôvodného urbanistického okrsku PP – Dubnica usmerňovať
podľa nasledovných aproximatívnych ukazovateľov:
Plocha rieš.
územia
v ha

Využ. plocha
územia
v ha

Forma bývania

Počet RD

Počet
bytov

Počet
obyvateľov

Počet prac.
príležitostí

/ iné dopln. fun.

60,0

14,5
24,0

Bytové domy
Rodinné domy

300

784 - 1034
360

2325 - 3100
1080

-

18,0
3,5

/ Polyfunkcia
/ Komunikácie

-

625 - 834
-

1875 - 2500

300 - 600
-

-

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa upravuje pôvodná organizácia územia tak, že sa časť
územia riešeného touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3, vyčleňuje z pôvodného urbanistického okrsku
PP – Priemyselný park Dubnica a vytvára nový urbanistický okrsok R – Západ
 Územná časť funkčných štruktúr PP.1 - plochy výroby, skladov, služieb a zariadení tech.
vybavenosti, PP.6 – plochy s prioritou uplatnenia funkcie občianskej vybavenosti extenzívneho
charakteru zástavby, PP.12a - plochy so zmiešanou funkciou s preferenciou občianskej vybavenosti
a PP.12b - plochy so zmiešanou funkciou s preferenciou výroby, služieb, skladov, sa mení na
územnú časť funkčných štruktúr R.3a - rozvojové plochy viacbytových domov, R.3b - rozvojové
plochy rodinných domov a R.11 - rozvojové plochy polyfunkcie (bývanie + občianska vybavenosť).
 Pri návrhu extenzívnej zástavby akceptovať nasledovné regulatívy intenzity využitia navrhovaných
funkčných plôch označených indexmi R.3a, R.3b, PP.6 a R.11:
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- pri funkčných plochách R.3a, PP.6 a R.11 dodržať pomer zastavanej plochy k nezastavanej
ploche s prevahou zelene 30 % ku 70 %,
- pri funkčných plochách R.3b – uvažovať veľkosť pozemku min. 800 m2 a dodržať min. 70%-né
zastúpenie zelene,
- zastavané plochy situovať odťažito od ekostabilizačného prvku línie odvodňovacieho kanála.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 10 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania, služieb občianskej vybavenosti.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia ako
novokoncipovaného UO R – Západ, ktoré predpokladajú štrukturovanie, funkčno-prevádzkové
a priestorové prepojenie na existujúcu a navrhovanú urbánnu štruktúru kontaktných urbanistických
okrskov PP – Priemyselný park Dubnica a P – Diely (vrátane jeho časti Prh), s dosiahnutím
optimálneho mestotvorného priestorového efektu.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 10 - UO R - Západ
/zmena funkčných plôch a organizácie územia + časť UO PP /úprava funkčných plôch, ktoré sledujú:
- čiastkovú revíziu rozvojovej stratégie mesta v území riešenom Zmenou č.5 a doplnkom č.3 (časť
10) vzhľadom na zmenené rozvojové podmienky v lokalizácii významných, plošne
náročných výrobných investičných celkov, s cieľom výraznejšieho uplatnenia mestotvorných
funkcií a štruktúr
- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu funkčných plôch bývania, polyfunkčných plôch, plôch
občianskej vybavenosti a plôch so zmiešanou funkciou na existujúcu a navrhovanú urbánnu
štruktúru v ťažiskovom priestore rozvojovej synergie miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica
- stavebno-technické zabezpečenie a formovanie obytnej zástavby rodinných a obytných domov
a polyfunkčných štruktúr v gradačnej priestorovej kompozícii smerom ku koridorom hlavných
komunikačných osí, s uplatnením náležitých odstupových vzdialeností od dopravného koridoru
navrhovaného mestského okruhu (zberná komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50)
- prepojenie základného vnútorného komunikačného systému riešeného územia (komunikácie
obslužné spojovacie C2, prístupové C3 a D1) na nadradený komunikačný systém mesta, ktorý
reprezentujú: riešené územie juhovýchodne tangujúca cesta III/06164 ako spojnica sídiel Nová
Dubnica - (m.č. Kolačín) - Dubnica n/Váhom v intraviláne s funkciou zbernou funkčnej triedy B2,
riešené územie severozápadne tangujúca navrhovaná obslužná komunikácia funkčnej triedy C1,
(výhľadovo ďalšia spojnica sídiel Dubnica n/V a Nová Dubnica a v smere SZ-JV navrhovaná
komunikácia ako dopravná os riešeného územia, ktorá spojuje riešené územie cez navrhovaný
priemyselný park s cestou I/61 a s Kolačínskou cestou (III/06164)
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity ekologické,
limity energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
- akceptáciu krajinno-ekologických limitov (lokálny hydrický biokoridor Kolačínskeho potoka na
rozhraní administratívnych území miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica a potenciálny
ekostabilizačný prvok v línii odvodňovacieho kanála) a riešenie územno-technických limitov pri
návrhu urbánnej štruktúry, vyplývajúce prioritne z dopravných ochranných pásiem a z jestvujúcich
a navrhovaných trás a ochranných pásiem technickej infraštruktúry (prívodné potrubie do VDJ
Nová Dubnica, zberač F verejnej splaškovej kanalizácie mesta trasovaný severnou časťou
riešeného územia pozdĺž odvodňovacieho kanála, zberač D verejnej splaškovej kanalizácie
z Kolačína, úsek vonkajšieho nadzemného 22 kV vedenia – VN linka č. 1302, limitujúci územný
rozvoj s návrhom na zrušenie a preloženie do novej trasy, ako vonkajšie podzemné elektrické
vedenie – kábel.
 Územný rozvoj bývania s príslušnou vybavenosťou a s polyfunkčným zastúpením plôch v zmysle
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navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 10, vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť
rozvoja územia v miestnej až regionálnej dimenzii ponuky považovať za strategicky významnú tému
ďalšieho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
 Zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia formou UŠ
zóny, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto Zmenou
č.5 a doplnkom č.3, časť 10 - UO R - Západ /zmena funkčných plôch a organizácie územia.
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Akceptovať úpravu a zmenu pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie
bývania a občianskej vybavenosti vo forme polyfunkcie v severovýchodnej časti urbanistického
okrsku D – Pod hájom, s celkovou rozlohou riešeného územia 1,5 ha (vymedzenie dokumentované
vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj plôch navrhovaných pre funkciu bývania a občianskej vybavenosti usmerňovať podľa
nasledovných aproximatívnych ukazovateľov:
Plocha riešeného úz.
v ha

Využ. plocha územia
v ha

1,5

0,45

Rodinné domy

0,17

/ Polyfunkcia (bývanie+OV)
/ Súčasné funkč. plochy
RD+doprava

0,88

Forma bývania

Počet RD

Počet
bytov

Počet
obyv.

7

8

25

/ iné dopln. fun.

 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k UO D – Pod hájom, bez nároku na zmenu
organizácie územia a rozšírenie zastavaného územia.
 Územná časť funkčných štruktúr D.6 – občianska vybavenosť sa mení na územnú časť funkčných
štruktúr D.3b – rozvojové plochy pre rodinné domy a časť funkčných štruktúr D.3b sa mení na D.11
– polyfunkciu.
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 11 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti bývania.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú
štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu urbánnu štruktúru mesta
v rámci UO D – Pod hájom, s dosiahnutím optimálneho priestorového efektu.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 11 - Fándlyho ul.Partizánska ul.– rodinné domy a OV, ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu na existujúcu urbánnu štruktúru v rámci UO D – Pod
hájom navrhovanú v ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
- návrh dopravného napojenia riešeného územia na komunikačný systém mesta súčasnou
jednosmernou komunikáciou s doporučeným upokojeným režimom dopravy vo funkčnej triede D1
(obytná ulica) na Partizánsku ul. funkčnej triedy C2 s kategóriu MOU 8/30 a Fándlyho ul. funkčnej
triedy C3 s kategóriu MOU 6,5/30.
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu
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- možnosť uplatnenia formy zástavby rodinných domov v prielukách a zadných častiach rozmerovo
disponibilných parciel.
 Územný rozvoj obytných, resp. tiež polyfunkčných plôch v zmysle navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku
č.3, časť 11 – Fándlyho ul.- Partizánska ul.– rodinné domy a OV - vzhľadom na aktuálnosť
a spoločenskú dôležitosť rozvoja bývania v regionálnej dimenzii ponuky považovať za strategicky
významný pri ďalšom rozvoji mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
 V nadväznej projektovej dokumentácii ako pokračovaní už vypracovanej predchádzajúcej
architektonickej štúdie, zabezpečiť akceptáciu priestorového a funkčného usporiadania riešeného
územia, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto
Zmenou č.5 a doplnkom č.3, časť 11 – Fándlyho ul.- Partizánska ul.– rodinné domy a OV.
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Akceptovať zmenu riešenia rozvoja územia pre aktuálny územný rozvoj funkcie občianskej
vybavenosti s čiastočným uplatnením tiež formy polyfunkcie a pre aktuálny územný rozvoj funkcie
pešej a statickej dopravy v ťažiskovej polohe urbanistického okrsku A – CMZ (centrálna mestská
zóna), s celkovou rozlohou riešeného územia 5,0 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 –
priesvitka).
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k UO A – CMZ, bez nároku na zmenu organizácie
územia a rozšírenie zastavaného územia.
 Územná časť polyfunkčných plôch predmetných segmentov hlavných rozvojových osí v kontakte
s Nám. Matice slovenskej a existujúcej okružnej križovatky sa mení na územnú časť funkčných
štruktúr A.6 – rozvojové plochy občianskej vybavenosti a A.5 – rozvojové plochy dopravy (upravené
pešie priestranstvo Nám. Matice slovenskej a podzemné parkoviská) a časť funkčných štruktúr
pôvodne navrhovanej občianskej vybavenosti a polyfunkčných plôch v mieste kríženia koridorov ulíc
Štúrovej a Obrancov mieru sa mení na územnú časť funkčných štruktúr A.5 – rozvojové plochy
dopravy (statická doprava)
 Dodržať Zmenou č.5 a doplnkom č.3 – časť 12 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou
pôvodne schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom sleduje zabezpečenie územno-rozvojových
podmienok pre socioekonomický rozvoj mesta v oblasti občianskej vybavenosti, peších
sociokomunikačných priestranstiev a statickej dopravy.
 Zabezpečiť územnú rezervu pre bypassy na okružnej križovatke cesty I/61 a miestnej komunikácii
Ul. Hurbanova / Nám. Sv. Jakuba.
 Rešpektovať základné princípy návrhu urbanistickej koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú
štrukturovanie, funkčno-prevádzkové a priestorové prepojenie hlavnej ťažiskovej sústavy centrálnej
mestskej zóny na existujúcu a navrhovanú urbánnu štruktúru urbanistického okrsku A – CMZ, s
dosiahnutím optimálneho, priestorovo dominantného mestotvorného efektu.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 12, ktoré sledujú:
 logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu na existujúcu urbánnu štruktúru v rámci UO A – CMZ
navrhovanú v ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
 rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity energetických,
vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu.
 Územný rozvoj funkčných plôch občianskej vybavenosti, peších sociokomunikačných priestranstiev
a statickej dopravy v zmysle navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 12 – Centrum - OV a

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

29

doprava - vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja ťažiskového priestoru CMZ
v regionálnej dimenzii ponuky považovať za strategicky významný pri ďalšom rozvoji mesta Dubnica
nad Váhom.
 V nadväznej projektovej dokumentácii ako pokračovaní už vypracovanej predchádzajúcej
urbanistickej štúdie, zabezpečiť akceptáciu priestorového a funkčného usporiadania riešeného
územia , pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto
Zmenou č.5 a doplnkom č.3, časť 12 – Centrum - OV a doprava.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Akceptovať rozšírenie a zmenu pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie
záhradkárskej a chatovej lokality Medzihorie v južnej nadväznej polohe na jej súčasné vymedzenie
v rámci súboru funkčných plôch 4 – Pod Ostrým vrchom, s celkovou rozlohou riešeného územia 0,2
ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka). Využiteľná plocha rozšírenia
predstavuje 0,18 ha.
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k súboru funkčných plôch 4 – Pod Ostrým vrchom,
bez nároku na zmenu organizácie územia a rozšírenie zastavaného územia.
 Územná časť funkčných štruktúr 4.9 – zeleň významná z hľadiska ÚSES s funkciou zachovania
a zvýšenia stability územia bioúpravami sa na časti riešeného územia mení na územnú časť
funkčných štruktúr 4.8 – rozvojové plochy pre záhradkárske a chatové lokality.
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Akceptovať rozšírenie a zmenu pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie
záhradkárskej a chatovej lokality Pri ZŤS v severovýchodnej nadväznej polohe na jej súčasné
vymedzenie v rámci súboru funkčných plôch 5 – Lieskovec, s celkovou rozlohou riešeného územia
0,2 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k súboru funkčných plôch 5 – Lieskovec, bez nároku
na zmenu organizácie územia a rozšírenie zastavaného územia.
 Územná časť funkčných štruktúr 5.9 – zeleň významná z hľadiska ÚSES (lesná zeleň) sa mení na
územnú časť funkčných štruktúr 5.8 – rozvojové plochy pre záhradkárske a chatové lokality.
 Pri umiestnení stavieb záhradkárskych chatiek a rekreačných chát v kontakte s okrajom lesného
pozemku rešpektovať ochranné pásmo lesa 50 m od lesných pozemkov (§10 odst.1 zákona
č.326/2005 Z. z. o lesoch) a umožniť prístup k okraju lesa.
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 Akceptovať rozšírenie a zmenu pôvodných funkčných plôch pre funkciu športu, rekreácie
a cestovného ruchu (areál agroturistiky Ranč Lhota) vo východnej polohe súboru funkčných plôch 7
– Stráne, s celkovou rozlohou riešeného územia 9,0 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3
– priesvitka).
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k súboru funkčných plôch 7 – Stráne, bez nároku na
zmenu organizácie územia a rozšírenie zastavaného územia.
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ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Akceptovať zmenu funkčných plôch a úpravu organizácie územia pre aktuálny územný rozvoj
funkcie výroby, skladov, služieb a technického vybavenia v rámci rozšírenia urbanistického okrsku I
– Za traťou (v časti I1), na úkor hypotetických ponukových plôch nadmestského významu v územnej
časti 2h súboru funkčných plôch 2 – Pri vážskom kanáli, s návrhom na rozšírenie zastavaného
územia mesta. Celková rozloha riešeného územia predstavuje 1,6 ha (vymedzenie dokumentované
vo výkrese č.3 – priesvitka). Využiteľná plocha rozšírenia predstavuje 1,59 ha.
 Územná časť funkčných štruktúr 2.2 – poľnohospodárska výroba sa mení na územnú časť funkčných
štruktúr I.1 – rozvojové plochy pre výrobu, sklady, služby a technické vybavenie.
 Rešpektovať zásady rozvoja územia podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 16 – Za traťou - výroba,
ktoré sledujú:
- logickú priestorovo-prevádzkovú väzbu na existujúce a navrhované funkčné plochy výroby
v rámci UO I – Za traťou v zmysle ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
- návrh dopravného napojenia riešeného územia na komunikačný systém mesta po ceste K Váhu
na preložku cesty I/61, resp. po Murgašovej ul. so zapojením na nadjazd nad železnicou a s
pripojením na cesty funkčnej triedy C2 Ul. Športovcov a Ul. kpt. Nálepku
- rozvoj územia vychádzajúci z aproximácie rozvojových nárokov zohľadňujúcich limity
energetických, vodohospodárskych a ostatných zdrojov a priestorového potenciálu.
 Zabezpečiť vypracovanie priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia formou UŠ
zóny, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto Zmenou
č.5 a doplnkom č.3, 16 – Za traťou – výroba.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch

 Akceptovať zmenu funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj zmiešanej funkcie (s preferenciou
plôch občianskej vybavenosti, doplňujúce funkcie: výroba, sklady, služby, doprava, technická
infraštruktúra), v rámci urbanistického okrsku A – CMZ (časť A2). Celková rozloha riešeného územia
predstavuje 4,0 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka). Využiteľná plocha
zmeny funkčných plôch predstavuje 2,0 ha.
 Územná časť funkčných štruktúr A.6 – občianska vybavenosť a A.7 – šport, rekreácia a CR
s funkčnou orientáciou na telovýchovu a šport sa mení na územnú časť funkčných štruktúr A.12 –
rozvojové plochy pre zmiešanú funkciu (občianska vybavenosť + výroba).
 Súčasné funkčné využitie plavárne bývalého SOU ZŤS pre funkciu obchodného skladu je
uznesením MsZ časovo obmedzené a povolené len na dobu dočasnú. Pôvodné funkčné plochy A.7
(šport, rekreácia a CR s funkčnou orientáciou na telovýchovu a šport) v prípade plavárne bývalého
SOU ZŤS sa Zmenou č.5 a doplnkom č.3 menia na funkčné plochy zmiešanej funkcie s preferenciou
občianskej vybavenosti, pri zachovaní využitia pre účely plavárne.
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 príslušnosťou k UO A – CMZ (v časť A2), bez nároku na zmenu
organizácie územia a rozšírenie zastavaného územia.
 V nadväznej projektovej dokumentácii ako pokračovaní už vypracovanej predchádzajúcej
urbanistickej štúdie, zabezpečiť akceptáciu priestorového a funkčného usporiadania riešeného
územia, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto
Zmenou č.5 a doplnkom č.3, časť 17 – CMZ (časť A2) – predvýrobná zóna.
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ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Akceptovať zmenu funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj zmiešanej funkcie (občianska
vybavenosť + výroba), v rámci urbanistických okrskov A – CMZ (časť A2) a M – ZŤS (časť M1).
Celková rozloha riešeného územia predstavuje 5,5 ha (vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3
– priesvitka). Využiteľná plocha zmeny funkčných plôch predstavuje 2,0 ha.
 Územná časť funkčných štruktúr A.5 – dopravné plochy a dopravná vybavenosť, A.6 – občianska
vybavenosť a M.9 – významná zeleň s funkčnou orientáciou na parky, parková zeleň sa mení na
územnú časť funkčných štruktúr A.12a – rozvojové plochy so zmiešanou funkciou s preferenciou
plôch občianskej vybavenosti, s doplňujúcimi funkciami: výroba, sklady, služby, doprava a tech.
infraštruktúra, sčasti v intenzívnej forme a sčasti v extenzívnej forme s výrazným zastúpením zelene.
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa upravuje pôvodná organizácia územia tak, že sa časť
územia riešeného touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3, vyčleňuje z pôvodného urbanistického okrsku
M – ZŤS (časť M1) a pričleňuje sa k urbanistickému okrsku A – CMZ (časť A2).
 V nadväznej projektovej dokumentácii ako pokračovaní už vypracovaných predchádzajúcich
urbanistických štúdií, zabezpečiť akceptáciu priestorového a funkčného usporiadania riešeného
územia, pri dodržaní regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto
Zmenou č.5 a doplnkom č.3, časť 18 – CMZ (časť A2) – predzávodná časť bývalého ZŤS.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy

 Akceptovať úpravu trasy preložky cesty I/61 v súbore funkčných plôch 2 – Pri Vážskom kanáli.
Vymedzenie riešeného územia dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka.
 Rešpektovať zásady úpravy preložky cesty I/61 podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 20,
ktoré sledujú:
- realizačnú optimalizáciu návrhu zmeny trasy východného úseku preložky cesty I/61 vzhľadom na
majetkovoprávne vzťahy v dotknutom území
- úpravu mimoúrovňovej križovatky preložky cesty I/61 so zbernou komunikáciou B2 v smere na
Bolešov
- vedenie trasy v súbehu s Vážskym kanálom ako aj v novej polohe nadjazdu nad hlavnou
železničnou traťou, projektovanom v rámci „Modernizácie železničnej trate“
- funkčnú triedu preložky cesty I/61 ako súčasti dopravného okruhu mesta cieľovo v rámci
intravilánu B1
- návrh zmeny trasy vychádzajúci z priestorového potenciálu a aproximácie rozvojových nárokov
zohľadňujúcich územnotechnické limity súčasných trás technickej infraštruktúry a infraštruktúry
zámeru vodnej dopravy (Vážska vodná cesta)
- potrebu rezervovania priestoru, resp. preukaznosti možného technického riešenia budúcej
potreby navýšenia hrádze Vážskeho elektrárenského kanála v súvislosti so zámerom
budovania Vážskej vodnej cesty
 Úpravu trasy preložky cesty I/61 v zmysle navrhovanej Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 20 - vzhľadom
na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť považovať za strategicky významnú pri ďalšom rozvoji
mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
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 V nadväznej predprojektovej štúdii s urbanisticko-dopravným obsahom spresniť a preveriť
akceptovateľnosť navrhovanej úpravy trasy preložky cesty I/61, vo vzťahu k majetkovoprávnym,
územnotechnickým a priestorovým limitom preukázaným touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3, časť 20.
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy

 Akceptovať zmeny v riešení dopravy podmienené „Modernizáciou železničnej trate“ a navrhnuté
v súvisiacej projektovej dokumentácii, s upraveným priemetom v Zmene č.5 a doplnku č.3, časť 21.
Vymedzenie riešeného územia dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka.
 Rešpektovať zásady súvisiace so zmenami v riešení dopravy podmienené „Modernizáciou
železničnej trate“ podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 21, ktoré sledujú:
- vybudovanie nadjazdu preložky cesty I/61 nad železničnou traťou v novej polohe, s posunom o
cca 1 km v smere Žilina
- vybudovanie nadjazdu nad železničnou traťou (v ÚPN pôvodne podjazd) a mimoúrovňovej
križovatky s novým riešením pripojení miestnych komunikácií: Ul. Športovcov, Murgašovej ul.
a Gagarinovej ul.
- zrušenie úrovňového cestného prejazdu cez železničnú trať a vybudovanie pešieho podchodu
medzi urbanistickými okrskami A - CMZ a I - Za traťou, vrátane rekonštrukcie križovatiek
miestnych komunikácií z oboch strán železničnej trate
- potrebu riešenia novej polohy vedenia trás mestskej autobusovej hromadnej dopravy na území
okrsku „I - Za traťou“ vzhľadom na uvedenú zásadnú zmenu v riešení komunikačnej siete.
 Zmeny v riešení dopravy podmienené „Modernizáciou železničnej trate“ a premietnuté s úpravou v
Zmene č.5 a doplnku č.3, časť 21 - vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť považovať za
strategicky významné pri ďalšom rozvoji mesta Dubnica nad Váhom v bezprostrednom časovom
období.
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

 Akceptovať smerovú modifikáciu trasy zbernej komunikácie B2 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom
vyplývajúcu z predchádzajúcej schválenej DÚR „Zberná komunikácia B2 Nová Dubnica – Dubnica
nad Váhom“, s priemetom do Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 22. Celková rozloha riešeného územia
v rámci urbanistických okrskov R – Dĺžiny a O – Háje predstavuje 3,5 ha (vymedzenie
dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rešpektovať zásady modifikácie trasy zbernej komunikácie B2 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom
v zmysle schválenej DÚR, s doplňujúcou úpravou podľa Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 22,
ktoré sledujú:
- realizačnú optimalizáciu návrhu smerovej modifikácie trasy vzhľadom na majetkovoprávne vzťahy
v dotknutom území
- rezervovanie územia v súbehu s cestnou trasou pre vybudovanie pešej a cyklistickej komunikácie
v trase súčasnej komunikácie (Kolačínska cesta)
- návrh kategórie zbernej komunikácie – MZ 8,5/50.
 Nadväznou úpravou projektovej dokumentácie „Zberná komunikácia B2 Nová Dubnica – Dubnica
nad Váhom“ zabezpečiť rezervovanie územia v súbehu s cestnou trasou pre vybudovanie pešej a
cyklistickej komunikácie v trase súčasnej komunikácie (Kolačínska cesta) a návrh kategórie zbernej
komunikácie – MZ 8,5/50.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Akceptovať lokalizáciu viacúrovňového parkovacieho objektu (parkovacia garáž), pre potreby
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návštevnosti a zamestnancov polikliniky, v zmysle Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 23. Celková
rozloha riešeného územia v rámci urbanistického okrsku A – CMZ (časť A1) predstavuje 0,2 ha
(vymedzenie dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rešpektovať zásady lokalizácie viacúrovňového parkovacieho objektu podľa Zmeny č.5 a doplnku
č.3, časť 23 so spresneným priemetom UŠ Obytný súbor Pod Hájom, ktoré sledujú:
 riešenie krátkodobého parkovania návštevníkov polikliniky odstavovania osobných áut
zamestnancov polikliniky
 zabezpečenie kapacity zodpovedajúcej približne návštevnosti a počtu zamestnancov polikliniky, v
zmysle STN 736110, pri uvažovanom stupni individuálnej automobilizácie 1 : 2,5 za mesto v
priemere
 V nadväznej projektovej dokumentácii viacúrovňového parkovacieho objektu rešpektovať zásady
lokalizácie v zmysle tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3, časť 23.
ČASŤ 24 VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO

 Akceptovať zrušenie VZ Nová Dubnica – Kolačín a ich PHO v juhozápadnom kontakte s
urbanistickými okrskami PP – Priemyselný park Dubnica a R – Západ.
 Pri ďalšom využívaní územia a jeho funkčnom rozvoji rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu
ŽP Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144-IRH zo dňa 9.9.2005, ktorým bol VZ Nová Dubnica
– Kolačín zrušený.
ČASŤ 25 VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma

 Akceptovať určenie ochranných pásiem pre VZ Kameničany v súbore funkčných plôch 1 - Pri Váhu.
 Pri ďalšom využívaní územia a jeho funkčnom rozvoji rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne
č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ
Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
ČASŤ 26 VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO

Rešpektovať Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo dňa
03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká rozhodnutie o určení
ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom v Ilave, odborom ŽP č.sp. ŽP480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Považskej Bystrici č. OÚŽP766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO 1. stupňa a PHO 2. stupňa vnútorná časť
VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia časť pre VZ Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica –
Kolačín.
ČASŤ 27 VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

 Akceptovať určenie ochranných pásiem pre VZ Prejta v súbore funkčných plôch 6 - Lány.
 Pri ďalšom využívaní územia a jeho funkčnom rozvoji rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne
č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo dňa 7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie o určení OP I.
stupňa vodárenského zdroja vŕtanej studne HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č. 946 a 947 k.ú.
Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú. Klobušice. OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III. stupňa sa
nestanovuje.
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a/3.2.4. Zásady rozvoja územia, ktoré je predmetom Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
 Návrhom koncepcie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena
č. 6 a doplnok č. 4 zohľadniť spoločenskú požiadavku a územno-priestorovú disponibilitu
rozvojových funkčných plôch v oblasti verejnej technickej vybavenosti vo forme rozšírenia
regionálnej skládky Luštek a lokalizácie kompostárne, v kontinuálnej časovej, priestorovej
a prevádzkovej nadväznosti na súčasné funkčné plochy skládky, v súlade s nadradenou ÚPD VÚC
„Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004“.
 Rozšírením skládky územne zabezpečiť pokrytie kapacity na ďalších cca 20 rokov, s následným, zo
zákona vyplývajúcim monitorovaním po dobu 30 rokov po jej uzatvorení a sanácii.
 V súlade s koncepciou návrhu zabezpečiť reguláciu, prípravu a rozvoj nových funkčných plôch pre
predmetnú regionálnu verejnú technickú vybavenosť v priestore Luštek tak, aby bolo možné naplniť
strategický územno-rozvojový cieľ vo výhľade, ktorý sleduje optimálne začlenenie regionálnej
skládky a kompostárne do okolitej krajiny, s funkčnou väzbou na lesoparkové plochy v nive Váhu,
v zmysle ÚPN mesta Dubnica nad Váhom.
 Akceptovať zmenu pôvodných funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj funkcie verejného
technického vybavenia územia vo forme skládky komunálneho odpadu a kompostárne regionálneho
významu v rámci súboru funkčných plôch (SFP) 1 – „Pri Váhu“ s celkovou rozlohou riešeného
územia 16,50 ha, pričom aktuálne požiadavky na nové rozvojové plochy predstavujú cca 7,30 ha
(cca 6,80 ha nová úložná plocha skládky odpadov a cca 0,50 ha plocha kompostárne). (vymedzenie
dokumentované vo výkrese č.3 – priesvitka).
 Rozvoj navrhovanej funkcie verejného technického vybavenia usmerňovať podľa nasledovných
ukazovateľov:
- Plošné ukazovatele:
- súčasná úložná plocha skládky odpadov k zač. r. 2010: 6,30 ha
- návrh zmeny č.6 a doplnku č.4 na rozšírenie funkčných plôch verejného technického
vybavenia na základe vymedzenia priestorového potenciálu:
10,20 ha
- riešené územie spolu: 16,50 ha
- Objemové ukazovatele:
- celková kapacita existujúcej skládky: 630 391 m3
- navrhované rozšírenie odporúčané MŽP SR v záverečnom stanovisku v procese EIA:
972 844 m3
 Vo vzťahu riešeného územia k priestorovej organizácii stanovenej Územným plánom mesta Dubnica
nad Váhom a jeho nadväznými zmenami sa potvrdzuje priestorové začlenenie územia riešeného
touto Zmenou č.6 a doplnkom č.4 príslušnosťou k súboru funkčných plôch (SFP) 1 – „Pri Váhu“, bez
nároku na rozšírenie zastavaného územia.
 Funkčné usporiadanie územia rieši, mení a upresňuje Zmena č.6 a doplnok č.4 v rámci ňou
vymedzeného predmetu riešenia a riešeného územia nasledovne:
- územná časť funkčných štruktúr 1.2. – poľnohospodárska výroba (hospodárske využívanie pôdy)
sa mení na územnú časť funkčných štruktúr 1.4. pre aktuálny územný rozvoj (rozšírenie) funkcie
verejného technického vybavenia územia vo forme skládky komunálneho odpadu a kompostárne
regionálneho významu
- územná časť funkčných štruktúr 1.1. (pôvodne v ÚPN mesta potvrdených, doposiaľ
neexploatovaných) sa indexovo upresňuje a mení na územnú časť funkčných štruktúr 1.4. pre
funkciu verejného technického vybavenia územia vo forme skládky komunálneho odpadu
regionálneho významu
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- navrhuje sa rekultivácia skládky - sanačné úpravy devastovaných plôch a príprava už naplnených
priestorov skládky pre možné postupné začlenenie do strategickej predikcie potenciálnych
funkčných plôch lesoparku „Niva Váhu“.
 Dodržať Zmenou č.6 a doplnkom č.4 navrhovaný cieľ rozvoja, ktorý v súlade so stratégiou pôvodne
schváleného ÚPN mesta Dubnica nad Váhom a v súlade s ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho
zmenami a doplnkami č.1/2004 sleduje zabezpečenie územno-rozvojových podmienok pre
socioekonomický rozvoj mesta v oblasti verejnej technickej vybavenosti.
 Rešpektovať základné princípy návrhu koncepcie rozvoja územia, ktoré predpokladajú funkčnoprevádzkové a priestorové prepojenie na existujúcu funkčnú plochu regionálnej skládky KO Luštek, s
dosiahnutím optimálneho priestorového a ekonomického efektu.
 Pri realizácii rozvojového zámeru a s ním súvisiacich činností zabezpečiť, aby v ochrannom pásme
lesa, t. j. do 50 m od lesných pozemkov nebol zamedzený prístup na priľahlé lesné pozemky a boli
zachované prístupové cesty do lesa.
 Akceptovať navrhovanú koncepciu dopravy, ktorá vytvára podmienky pre principiálne riešenie
prevádzky regionálneho zvozu odpadov na skládku zo smerov Dubnica nad Váhom a Bolešov mimo
zastavané časti mesta, resp. obce, v súlade s návrhom dopravného prepojenia cesty II/507
z Dubnice nad Váhom od mosta cez rieku Váh, s vyústením medzi obcami Bolešov a Borčice (ÚPN
obce Bolešov, 2007). Takto riešenou koncepciou dopravy eliminovať aj z hľadiska ochrany vodných
pomerov možnosť ohrozenia kvality vody alebo zdravotnej bezchybnosti vody využívaného VZ
„Nemšová“.
 Územný rozvoj funkčných plôch riešeného územia v zmysle navrhovanej Zmeny č.6 a doplnku č.4
vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú dôležitosť rozvoja verejnej technickej vybavenosti
v regionálnej dimenzii považovať za strategicky významnú tému ďalšieho rozvoja mesta Dubnica
nad Váhom v bezprostrednom časovom období.
 V záujme dodržania regulačných princípov rozvoja predmetného priestoru stanoveného touto
Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4 je potrebné v úrovni územno-technickej, resp. predprojektovej štúdie
overiť a preukázať priestorové a územno-technické zabezpečenie lokality skládky vo vzťahu
k zložkám životného prostredia a jej začlenenie do krajiny so zložitými krajinno-ekologickými limitmi
a podmienkami.
 Projektom sanácie územia skládky a kompostárne "Luštek" po ukončení jej prevádzky zabezpečiť
podmienky pre optimálne začlenenie skládky do krajinného prostredia.
 Pri realizácii navrhovaného územného rozvoja akceptovať Komplexné posúdenie vplyvov
navrhovaného rozvoja na životné prostredie, dokumentované v Správe o hodnotení
územnoplánovacej dokumentácie (SEA) „Územný plán mesta Dubnica nad Váhom – zmena č. 6
a doplnok č. 4“, v zmysle zák. NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(Sireco, s.r.o. Bratislava, 2010), v zmysle rozhodnutia
Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaného dňa 11. 12. 2009 po ukončení zisťovacieho
konania podľa § 7 ods. 5 zákona.
b/

Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a
intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch

b/1. Podmienky rozvoja v zastavanom území
 V návrhovom horizonte sú výraznejšími limitujúcimi faktormi územného rozvoja limity dodávky pitnej
vody a chýbajúca technická vybavenosť v urbanistickom okrsku Prejta. Týka sa to rovnako zmenou
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č.5 a doplnkom č.3 navrhovaných rozvojových častí 8 a 9.
 Chýbajúca technická vybavenosť je čiastočne limitujúcim faktorom tiež v ďalších rozvojových
častiach riešených zmenou č.5 a doplnkom č.3, prioritne v návrhových častiach 1, 2, 3, 4, 10, a 16.
 Bilancia možného zvýšenia dodávok vody z jestvujúceho systému umožňuje zvýšenie počtu
obyvateľov mesta o max. cca 3 330 osôb, t. j. zo súčasných 25 171 obyvateľov (r. 2009) na 28 500.
Disponibilita plôch pre rozvoj bývania umožňuje toto zvýšenie počtu obyvateľov mesta rozdeliť takto:
časť Dubnica nad Váhom z terajších 24 098 na 27 277, časť Prejta z terajších 1 073 na 1 223
obyvateľov. Územný rozvoj v sídelnej časti Prejta je podmienený vybudovaním kanalizácie,
rekonštrukciou a rozšírením rozvodu elektrickej energie a plynu v tejto mestskej časti.
 Vo výhľade sú limitujúcimi faktormi: ohraničený využiteľný potenciál územia a jeho zdrojov a
disponibilita súčasných a nových plôch pre rozvoj bývania a občianskej vybavenosti v priestore
nadväznom na okrsky J (časť JR), C (časť CRh), P (časť PRh).
 Tieto faktory obmedzujú výhľadové zvýšenie veľkosti mesta optimálne na 30 000 až 31 000
obyvateľov. Uvedené možnosti zvýšenia počtu obyvateľov pri zväčšení využiteľného potenciálu
územia čiastočne koriguje smerom nahor už predchádzajúca úprava urbanistického okrsku P, na
jeho rezervných a hypotetických ponukových plochách PRh, uskutočnená v rámci Zmeny č.4
a doplnku č.2 ÚPN mesta.
Súčasná koncepcia zmeny č.5 a doplnku č.3 iniciovaním ďalších potenciálnych priestorov na území
mesta (časti: 1 – 11), predovšetkým však v časti 10 – UO R - Západ, využitím podstatnej časti
urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica, zmenou funkčných plôch, rieši disponibilnú
ponuku plôch pre bývanie s počtom obyvateľov na úrovni pôvodne uvažovaného výhľadu už
v návrhovej fáze, pričom predpokladá zvýšenie veľkosti mesta na 31 700 – 33 100.
 Zvýšenie je podmienené zabezpečením dodávok pitnej vody využitím vlastných, alebo
vzdialenejších zdrojov. Je v súlade s cieľom a zvolenou rozvojovou stratégiou mesta.
 Limitujúce faktory urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica a UO R - Západ, ktorý
mení funkčné využitie podstatnej časti urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre
bývanie:
1. Vo vzťahu k predpokladaným trendom rozvoja (rozvojovým prahom) mesta, predchádzajúca
koncepcia Zmeny č.4 a doplnku č.2 ÚPN mesta preukázala reálnosť ich možného naplnenia
v daných územných podmienkach bez vážnejších limitujúcich faktorov.
2. V plánovacom horizonte sú hlavnými limitujúcimi faktormi územného rozvoja ďalší plošný rozvoj
integrovanej sústavy systémov technickej infraštruktúry, prebudovanie dopravnej sústavy mesta
vo vzťahu k rozvoju Priemyselného parku Dubnica a zabezpečenie ochrany a ekostabilizácie
krajiny v širšom územnom kontexte.
Uvedené limitujúce faktory platia tiež pre súčasnou koncepciou zmeny č.5 a doplnku č.3, v časti
10 vyčlenený nový UO R - Západ, ktorý mení funkčné využitie podstatnej časti urbanistického
okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre bývanie.
3. Niektoré územné limity vymedzené pôvodne Územným plánom mesta Dubnica nad Váhom
vyplývajúce z ochrany prírodných zdrojov a ekostabilizačných opatrení v súčasnosti menia svoju
podstatu.
/ Uvedené sa vzťahuje na vodárenský zdroj Nová Dubnica – Kolačín, ktorý sa v súčasnosti
z dôvodu nevyhovujúcej kvality podzemných vôd nevyužíva rozhodnutím Obvodného úradu ŽP
Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144-IRH zo dňa 9.9.2005, bol zrušený, vrátane jeho
OP I. stupňa a OP II. stupňa – vnútorná časť, ktoré zasahuje do k.ú. Dubnica nad Váhom.
(Podľa informácie správcu verejného vodovodu, PVS a.s. Považská Bystrica v legislatívnom
konaní).
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/ Rovnako limitujúci legislatívny faktor záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
využitie pre účely rozvoja priemyselného parku celoštátneho významu bol podstatne vyriešený
vzhľadom na udelenie súhlasu v zmysle § 7 odsek 2 zák. SNR č. 307/1992 Zb., a zák.
č.83/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/1992 Zb o ochrane poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, Krajským pozemkovým úradom v Trenčíne, v rámci návrhu Zmien a doplnkov
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, o celkovej výmere 250 ha. Z toho 164 ha pripadá na plochy
v k.ú. mesta Dubnica nad Váhom. Z uvedených 164 ha pre nový UO R - Západ vyčlenený
súčasnou koncepciou zmeny č.5 a doplnku č.3, v časti 10 a ktorý mení funkčné využitie
podstatnej časti urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre bývanie pripadá cca
60 ha.
4. Z ostatných ochranných a ekostabilizačných limitov vyplývajúcich z opatrení stanovených
schváleným územným plánom mesta, je potrebné na území urbanistického okrsku PP Priemyselný park Dubnica, ako aj zmenou č.5 a doplnkom č.3, v časti 10 navrhovaného nového
UO R - Západ, ktorý mení funkčné využitie podstatnej časti urbanistického okrsku PP Priemyselný park Dubnica pre bývanie, preferovať biokoridory a pásma ochrannej a izolačnej
zelene.
/ Ako vážny priestorový limit je potrebné akceptovať lokálny hydrický biokoridor Kolačínskeho
potoka na rozhraní administratívnych území miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica
a potenciálny ekostabilizačný prvok v línii odvodňovacieho kanála.
5. Limity vyplývajúce z línií existujúcich koridorov technickej infraštruktúry (vodovodné,
kanalizačné, energetické a telekomunikačné siete a ich ochranné pásma) nemajú z hľadiska
rozvojových požiadaviek podstatný bariérový charakter a je možné ich limitujúci faktor technicky
a priestorovo riešiť.
6. Limitujúce faktory a zásady riešenia problematiky dopravy a technickej infraštruktúry vo vzťahu
k rozvoju územia Priemyselného parku Dubnica a zmenou č.5 a doplnkom č.3, v časti 10
navrhovaného nového UO R - Západ, ktorý mení funkčné využitie podstatnej časti
urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre bývanie:
6.1. Hlavnými limitujúcimi faktormi rozvoja predmetného územia sú jeho vlastnícka,
užívateľská a funkčná podstata a ekonomická náročnosť želateľných štrukturálnych
zmien.
6.2. Z dopravných koridorov vážnejší priestorový limit predstavuje v spojitosti s rozvojom
predmetného územia potreba preložky cesty III/06137, ktorá prechádza na rozhraní
administratívnych území miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica a ktorá spája
miestnu časť Novej Dubnice - Kolačín s cestou I/61.
Menší priestorový limit predstavujú obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem
letiska Dubnica nad Váhom v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy Praha zn.
01259/65 – 20 zo dňa 8. júna 1965, ktorým boli stanovené ochranné pásma civilného
letiska Dubnica a tiež obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem vzletových
a približovacích priestorov letiska Trenčín (stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej
inšpekcie zn.1-68/91 zo dňa 27.02.1991).
6.3. Zásobovanie predmetného rozvojového územia pitnou vodou zabezpečí skupinový
vodovod Pružina – Púchov – Dubnica nad Váhom
6.4. Predmetné rozvojové územie spadá do I. tlakového pásma verejného vodovodu mesta
Dubnica nad Váhom a v súčasnosti nie je v území vybudovaná žiadna vodovodná sieť
6.5. Vodojemy I. tlakového pásma vodovodu Dubnica nad Váhom kapacitne nevyhovujú
rozvojovým potrebám predmetného územia
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6.6. Jestvujúce kanalizačné zberače F a FA jednotnej kanalizácie mesta, trasované v
riešenom území na k.ú. Dubnica nad Váhom, kapacitne nevyhovujú na odvedenie
odpadových vôd (dažďových a splaškových) z predmetného rozvojového územia
6.7. Zberač F má slúžiť predovšetkým na odvedenie odpadových vôd z urbanistického okrsku
Háje na k.ú. Dubnica nad Váhom a z Novej Dubnice - m.č. Kolačín
6.8. Zberačom F je možné z predmetného rozvojového územia odvádzať len splaškové vody,
preto odvádzanie odpadových vôd treba riešiť deleným systémom
6.9. 6.9. Čistenie splaškových vôd z celého predmetného rozvojového územia zabezpečí
ČOV Dubnica nad Váhom
6.10. Kolačínsky potok a jeho prítoky v súčasnom stave kapacitne nepostačujú na odvedenie
dažďových vôd z predmetného rozvojového územia, preto treba riešiť zvýšenie ich
prietočnej kapacity
6.11. Zachovanie jestvujúcej siete miestnych tokov a ich pobrežnej zóny
 Limitujúce faktory vyplývajúce zo zásobovania elektrickou energiou:
/ Trasa a ochranné pásmo vonkajších nadzemných 22 kV vedení č. 158 a 1302 (rozvojová časť 4 súčasť okrsku O – Háje).
/ Trasa a ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného 110 kV vedenia – dvojlinka VVN č. 7771 +
7780 a nová trasa vonkajšieho podzemného 22 kV vedenia napájajúca TS Visteon (PP Ilava) ako
čiastočne limitujúci faktor rozvoja riešeného územia (rozvojová časť 8 - súčasť okrsku J – Prejta)
/ Potreba prekládky úseku 22 kV vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia č.1302 do
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (rozvojová časť 10 – nový urbanistický okrsok R Západ).
Akceptáciou uvedených územno-rozvojových limitov v koncepcii zmeny č.5 a doplnku č.3 iniciovaním
ďalších potenciálnych priestorov na území mesta, predovšetkým však v časti 10 – nový UO R - Západ,
využitím podstatnej časti urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica, zmenou funkčných
plôch v prospech bývania sa sleduje bezkonfliktný stav územia po stránke územno-plánovacej,
legislatívnej, majetkovo-právnej ako aj technicko-vybavenostnej.
b/ 2 . P o d m ie n k y r o z vo j a v zá u j m o v o m ú zem í
 Hlavnými limitujúcimi faktormi rozvoja priľahlého záujmového územia mesta Dubnica nad Váhom je
jeho vlastnícka, užívateľská a funkčná izolovanosť, reliktné formy hospodárenia na pozemkoch bez
priameho vzťahu k potrebám mesta a finančná náročnosť štrukturálnych zmien v okolí mesta.
Podstatným limitom rozvoja je fyzická bariéra dopravného koridoru trás regionálneho až
nadregionálneho významu. V priľahlom záujmovom území mesta sú rovnako dôležité územné limity
vyplývajúce z ochrany prírodných zdrojov. Limitujúcimi sú tiež nadradené koridory technickej
infraštruktúry.
 V návrhovom horizonte bude v záujmovom území mesta potrebné uplatňovať hlavne všeobecné
právne záväzné opatrenia ochranného a ekostabilizačného charakteru, podporovať záujem
vlastníkov a užívateľov pozemkov na vytváraní záhrad, sadov a iných štruktúr zelene na okrajoch
osídlenia a tiež podnikateľské aktivity zamerané na rozvoj prímestskej rekreácie.
 Z ochranných a ekostabilizačných opatrení je potrebné preferovať ochranné pásma vodných zdrojov,
biokoridory, biocentrá a pásma ochrannej a izolačnej zelene, založenie lesoparkových plôch v Nive
Váhu a pod Ostrým Vrchom.
 Pre výhľadové ciele zabezpečiť v návrhovom horizonte podmienky na preklenutie limitov možného
zavŕšenia procesu integrácie a funkčnej previazanosti mesta a jeho zázemia, prioritne vo väzbe na
Novú Dubnicu prostredníctvom urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica, ako aj
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zmenou č.5 a doplnkom č.3, v časti 10 navrhovaného nového UO R - Západ, ktorý mení funkčné
využitie podstatnej časti urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre bývanie.
V spojitosti so zámerom vytvoriť v osídlení výraznú štruktúru izolačnej a úžitkovej zelene,
dobudovať prímestskú rekreačnú zónu a komplexy lesoparkov, založených v návrhovom horizonte.
 Limitujúci faktor vyplývajúci zo zásobovania elektrickou energiou:
/ Potreba prekládky úseku 22 kV vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia č.219 do
vonkajšieho podzemného, resp. variantne nadzemného elektrického vedenia, v prípade
preukázania potreby prekládky v nadväzných stupňoch PD (rozvojová časť 20 – preložka I/61).
 Limitujúci faktor zabezpečenia podmienok pre infraštruktúru vodnej dopravy vyplývajúci zo záväznej
časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov):
/ Potreba rezervovania a ochrany územia časti Vážskej vodnej cesty (vnútroštátna vodná cesta
medzinárodného významu triedy Va, súčasť multimodálneho koridoru č. Va., AGN č. E81)
lokalizovanej na území mesta v trase a úseku existujúceho Vážskeho elektrárenského kanála –
v súvislosti s predpokladanou potrebou navýšenia hrádze (rozvojová časť 20 – preložka I/61).
 Limitujúce faktory zabezpečenia podmienok pre funkciu verejného technického vybavenia územia
vrátane úložných priestorov pre komunálny odpad miestneho až regionálneho významu:
- nároky na územno-technické zabezpečenie prevádzky zohľadňujúce eliminovanie negatívnych
vplyvov na životné prostredie v súlade s príslušnou legislatívou
- požiadavky na perspektívne zapojenie navrhovaných funkčných štruktúr úložných priestorov pre
komunálny odpad v priľahlom záujmovom území mesta do strategickej predikcie potenciálnych
funkčných plôch v zmysle ÚPN mesta Dubnica nad Váhom.
b/ 3 . P o d m ie n k y r o z vo j a ú z e m í j e d n o t l i výc h č as tí Zm e ny č .5 a d o p l n k u č . 3
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu, služieb a dopravy.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie) ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti
nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania BD - Bytové domy s intenzitou zástavby 100 b.j. / 1,5 ha vrátane funkčných plôch
dopravy a zelene.
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 45 RD (54 b.j.) / 5,0 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Pre extenzívnu formu zástavby rodinných domov sa určuje % zastavanosti max. 20 % (0,20 ha
/1 RD / 1 ha pozemku).
- Akceptácia súčasnej funkčnej plochy vodojemu, včlenenej do riešeného územia časti 1.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
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- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už
presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich z existujúcich
trás a ochranných pásiem koncového úseku vonkajšieho nadzemného 22 kV VN vedenia
a vodovodu.
Umiestnenie stavieb rodinných domov v kontakte s okrajom lesného pozemku pri rešpektovaní
ochranného pásma lesa 50 m od lesných pozemkov (§10 odst.1 zákona č.326/2005 Z.z.
o lesoch) a požiadavky na umožnenie prístupu k okraju lesa.
Uplatnenie výrazného zastúpenia vysokej zelene, vzhľadom k exponovanej polohe časti 1 a jej
vnímaní v krajinnom obraze mesta, s určením % jej zastúpenia min. 25 % (0,25 ha /1 RD / 1 ha
pozemku).
Funkčné plochy zelene riešiť s ohľadom tiež na ich ekostabilizačnú funkciu.
Rozvoj územia podmienený jeho zabezpečením pred extravilánovými vodami z povrchového
odtoku formou uplatnenia trvalých trávnych porastov a zasakovacích rigolov na hranici
zastavaného územia, určených na transformáciu povodňovej vlny.
Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (TTP) na časti riešeného územia, mimo
zastavaného územia mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990. (Na časť územia pôvodne už
rozhodnutím Okresného úradu Ilava, č.j.: PPLH 411/97-No-HA 1, zo dňa 20.6.1997 udelený
súhlas podľa § 7 zákona č. 307/92 Zb. pre funkčné využitie: parková zeleň a šport).

ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu, služieb a dopravy.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie) ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti
nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 10 RD (12 b.j.) / 1,17 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Uplatnenie extenzívnej formy zástavby rodinných domov (rezidenčné bývanie), s určením %
zastavanosti max. 20 % (0,20 ha /1 RD / 1 ha pozemku).
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

41

-

-

-

presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku,
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich z existujúcich
trás a ochranných pásiem VN 22 kV a prívodných i zásobných trás vodovodu.
Uplatnenie výrazného zastúpenia vysokej zelene, vzhľadom k exponovanej polohe časti 2 a jej
vnímaní v krajinnom obraze mesta, s určením % jej zastúpenia min. 25 % (0,25 ha /1 RD / 1 ha
pozemku).
Funkčné plochy zelene riešiť s ohľadom tiež na ich ekostabilizačnú funkciu.
Rozvoj územia podmienený jeho zabezpečením pred extravilánovými vodami z povrchového
odtoku formou uplatnenia trvalých trávnych porastov a zasakovacích rigolov na hranici
zastavaného územia, určených na transformáciu povodňovej vlny.
Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (TTP) na časti riešeného územia, mimo
zastavaného územia mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990. (Na časť územia pôvodne už
rozhodnutím Okresného úradu Ilava, č.j.: PPLH 411/97-No-HA 1, zo dňa 20.6.1997 udelený
súhlas podľa § 7 zákona č. 307/92 Zb. pre funkčné využitie: lesopark).

ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu, služieb a dopravy.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie), dopravné vybavenie a zariadenia
s negatívnym dopadom na obytné prostredie (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné garáže), ako
aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania BD - Bytové domy s intenzitou zástavby 230 b.j. / 3,0 ha vrátane funkčných plôch
dopravy a zelene.
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 55 RD (66b.j.) / 5,0 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Pomer pôvodne navrhnutých funkčných štruktúr bývania O.3a ku O.3b sa upravuje čiastočným
rozšírením funkčných štruktúr O.3a – rozvojové plochy pre bytové domy o cca 1,0 ha.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu, služieb a dopravy.
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 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie), dopravné vybavenie a zariadenia
s negatívnym dopadom na obytné prostredie (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné garáže), ako
aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 15 RD (18 b.j.) / 3,5 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich z existujúcich
trás a ochranných pásiem koncových úsekov vonkajších nadzemných 22 kV vedení – VN linky č.
1302 a 158 s predpokladom ich preloženia po preukázaní efektívnosti v nižšom stupni ÚPD resp.
ÚPP koncového úseku vonkajšieho nadzemného 22 kV VN vedenia a vodovodu.
- Stavebno-technické zabezpečenie a formovanie zástavby rodinných domov s uplatnením
náležitých odstupových vzdialeností od dopravného koridoru navrhovaného mestského okruhu
(zberná komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50).
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
Č A S Ť 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zm e n a f u n k čnýc h plô ch

 Prípustné funkcie: bývanie, polyfunkcia. Doprava a obytná zeleň ako bezprostredne súvisiace
funkčné prvky.
 Polyfunkčný charakter pripustiť rovnovážnym zastúpením obytnej funkcie a funkcie občianskej
vybavenosti, ktorá je prípustná pritom len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich
zariadení obchodu, služieb a dopravy.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie), dopravné vybavenie a zariadenia
s negatívnym dopadom na obytné prostredie (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné garáže), ako
aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s mestotvorným polyfunkčným charakterom CMZ.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania BD - Bytové domy s intenzitou zástavby 100 b.j. / 2,0 ha vrátane polyfunkčných
plôch a funkčných plôch dopravy a zelene.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už
presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku,
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
 Stavebno-technické zabezpečenie a formovanie zástavby bytových domov s uplatnením náležitých
odstupových vzdialeností od dopravného koridoru navrhovaného mestského okruhu (zberná
komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50).
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 Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich z pásma ochrany
zásobného potrubia II. tlakového pásma.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie) ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti
nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 7 dvojdomov a 1 RD bungalov (15 b.j.) /
0,67 ha vrátane funkčných plôch dopravy a zelene.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie) ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti
nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
 Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 50 RD (60 b.j.) / 5,83 ha vrátane funkčných
plôch dopravy a zelene.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich
- z jestvujúcich trás a ochranných pásiem vonkajšieho nadzemného
110 KV vedenia –
dvojlinka VVN č. 7771 + 7780 a novej trasy vonkajšieho podzemného 22 kV vedenia
napájajúcej TS Visteon (PP Ilava),
- z náročnejších územnotechnických podmienok dopravného prístupu
a
tlakového pásma VDJ Prejta.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
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- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už
presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
- Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrady, zastavaná plocha),
mimo zastavaného územia mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990.
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie) ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti
nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 23 RD (28 b.j.) / 1,94 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už
presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku,
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
- Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrady), mimo zastavaného
územia mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990.
ČASŤ 10 UO R - ZÁPAD /zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP/ úprava funkčných plôch

 Prípustné funkcie v UO R - Západ: bývanie, polyfunkcia. Cestovný ruch rekreácia a šport ako
doplňujúca funkcia. Doprava a obytná zeleň ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Polyfunkčný charakter pripustiť prevažujúcim zastúpením obytnej funkcie, funkciu občianskej
vybavenosti uplatniť v rámci bytových domov polyfunkčného charakteru, samostatná forma
občianskej vybavenosti je prípustná pritom len vo forme malokapacitných a obytné prostredie
nerušiacich zariadení obchodu a služieb.
 Neprípustné funkcie v UO R - Západ: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne
obchodu a služieb s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou
(spôsobujúcou hlučnosť, znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport
nezlučiteľný s obytnou funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie), dopravné
vybavenie a zariadenia s negatívnym dopadom na obytné prostredie (čerpacie stanice PH, prízemné
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hromadné garáže), ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s obytným a mestotvorným
polyfunkčným charakterom UO R - Západ.
 Funkčné určenie v časti UO PP zostáva v zmysle ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena č.4 a
doplnok č.2
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania BDP - Bytové domy polyfunkčného charakteru s intenzitou zástavby 625-834 b.j. /
18 ha vrátane polyfunkčných plôch a funkčných plôch dopravy a zelene.
- Forma bývania BD - Bytové domy s intenzitou zástavby 784-1034 b.j. / 14,5 ha vrátane
polyfunkčných plôch a funkčných plôch dopravy a zelene.
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 300 RD (360 b.j.) / 24 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Stavebno-technické zabezpečenie a formovanie zástavby obytnej štruktúry s uplatnením
náležitých odstupových vzdialeností od dopravného koridoru navrhovaného mestského okruhu
(zberná komunikácia funkč. tr. B2 MZ 8,5/50).
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich z akceptácie
krajinno-ekologických limitov (lokálny hydrický biokoridor Kolačínskeho potoka na rozhraní
administratívnych území miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica a potenciálny
ekostabilizačný prvok v línii odvodňovacieho kanála.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z dopravných ochranných pásiem cestných komunikácií, ochranných pásiem letísk
Dubnica nad Váhom a Trenčín a z jestvujúcich a navrhovaných trás a ochranných pásiem
technickej infraštruktúry (prívodné potrubie do VDJ Nová Dubnica, zberač F verejnej splaškovej
kanalizácie mesta trasovaný severnou časťou riešeného územia pozdĺž odvodňovacieho kanála,
zberač D verejnej splaškovej kanalizácie z Kolačína, úsek vonkajšieho nadzemného 22 kV
vedenia – VN linka č. 1302, limitujúci územný rozvoj s návrhom na zrušenie a preloženie do novej
trasy, ako vonkajšie podzemné elektrické vedenie – kábel.
- Nedostatočná prietočná kapacita Kolačínskeho potoka a odvodňovacieho kanála a potreba jej
zvýšenia úpravou korýt s vytvorenou brehovou vegetačnou zónou, pre odvádzanie vôd
z povrchového odtoku vsakom.
- Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, ostatná plocha, vodná plocha),
mimo zastavaného územia mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990. (Pôvodne už udelený súhlas
v zmysle §§ 13 a 14 zák. NR SR č. 220/2004 Z.z., dňa 8.9. 2004 pre funkčné využitie:
Priemyselný park Dubnica).
- Pri návrhu extenzívnej zástavby akceptovať nasledovné regulatívy intenzity využitia
navrhovaných funkčných plôch označených indexmi R.3a, R.3b, PP.6 a R.11:
- pri funkčných plochách R.3a, PP.6 a R.11 dodržať pomer zastavanej plochy k nezastavanej
ploche s prevahou zelene 30 % ku 70 %,
- pri funkčných plochách R.3b – uvažovať veľkosť pozemku min. 800 m2 a dodržať min. 70%-né
zastúpenie zelene,
- zastavané plochy situovať odťažito od ekostabilizačného prvku línie odvodňovacieho kanála.
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: bývanie, občianska vybavenosť ako doplňujúca funkcia, doprava a obytná zeleň
ako bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
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 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením
v rámci funkčných plôch pre bývanie. Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom
len vo forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s obytnou funkciou (spôsobujúcou hlučnosť,
znečistenie vzduchu, dopravnú záťaž, iné ohrozenie), rekreácia a šport nezlučiteľný s obytnou
funkciou (spôsobujúci hlučnosť, prašnosť, iné ohrozenie) ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti
nezlučiteľné s obytnou funkciou a ohrozujúce obytné prostredie.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Forma bývania RD - Rodinné domy s intenzitou zástavby 7 RD (8 b.j.) / 0,45 ha vrátane
funkčných plôch dopravy a zelene.
- Forma polyfunkčnej štruktúry zástavby / 0,17 ha vrátane funkčných plôch dopravy a zelene.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Prípustné funkcie: občianska vybavenosť s čiastočným uplatnením tiež formy polyfunkcie, funkcia
pešej a statickej dopravy (úrovňovej a podzemnej), dynamická doprava a mestská zeleň ako
bezprostredne súvisiace funkčné prvky.
 Funkciu charakteru občianskeho vybavenia, resp. polyfunkcie, akceptovať v mestotvornej
forme zariadení obchodu, služieb, kultúry.
 Neprípustné funkcie: výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti prioritne obchodu a služieb
s priestorovým formovaním a prevádzkou nezlučiteľnou s mestotvorným charakterom CMZ,
rekreácia a šport nezlučiteľný s mestotvorným charakterom CMZ, dopravné vybavenie a zariadenia
s negatívnym dopadom na prostredie CMZ (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné garáže), ako
aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s mestotvorným polyfunkčným charakterom CMZ.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich priestorových podmienok pre
zabezpečenie nárokov statickej dopravy a jej efektívnym riešením vo viacerých úrovniach.
- Rozvoj územia podmienený zabezpečením územnej rezervy pre bypassy na okružnej križovatke
cesty I/61 a miestnej komunikácii Ul. Hurbanova / Nám. Sv. Jakuba.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: individuálne hospodárenie a rekreácia v rámci záhradkárskej a chatovej lokality.
 Neprípustné funkcie: bývanie, výroba a sklady, ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné
s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už
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presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
 Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda), mimo zastavaného územia k
1.1.1990.
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: individuálne hospodárenie a rekreácia v rámci záhradkárskej a chatovej lokality.
 Neprípustné funkcie: bývanie, výroba a sklady, ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné
s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia časti 14 podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických
podmienok vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v týchto územných častiach), ktorý už
presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku,
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
- Umiestnenie stavieb záhradkárskych chatiek a rekreačných chát v kontakte s okrajom lesného
pozemku pri rešpektovaní ochranného pásma lesa 50 m od lesných pozemkov (§10 odst.1
zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch) a požiadavky na umožnenie prístupu k okraju lesa.
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 Prípustné funkcie: individuálne hospodárenie, šport, rekreácia a cestovný ruch vo forme
agroturistiky.
 Neprípustné funkcie: výroba a sklady, ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné
s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia časti 15 podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických
podmienok vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v týchto územných častiach), ktorý už
presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným
pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku,
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Prípustné funkcie: výroba, sklady, služby a technické vybavenie, areálová zeleň ako bezprostredne
súvisiaci funkčný prvok.
 Neprípustné funkcie: bývanie, dopravné vybavenie (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné
garáže), ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
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 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
- Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda), mimo zastavaného územia
mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: zmiešaná funkcia (občianska vybavenosť + výroba), areálová zeleň ako
bezprostredne súvisiaci funkčný prvok.
 Neprípustné funkcie: bývanie, dopravné vybavenie (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné
garáže), ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia časti 17 podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických
podmienok vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
- Súčasné funkčné využitie plavárne bývalého SOU ZŤS pre funkciu obchodného skladu je
uznesením MsZ časovo obmedzené a povolené len na dobu dočasnú. Pôvodné funkčné plochy
A.7 (šport, rekreácia a CR s funkčnou orientáciou na telovýchovu a šport) v prípade plavárne
bývalého SOU ZŤS sa Zmenou č.5 a doplnkom č.3 menia na funkčné plochy zmiešanej funkcie s
preferenciou občianskej vybavenosti, pri zachovaní využitia pre účely plavárne.
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Prípustné funkcie: zmiešaná funkcia (občianska vybavenosť + výroba), areálová zeleň ako
bezprostredne súvisiaci funkčný prvok.
 Neprípustné funkcie: bývanie, dopravné vybavenie (čerpacie stanice PH, prízemné hromadné
garáže), ako aj všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia časti 18 podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických
podmienok vyplývajúcich z ochranných pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3. časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy

 Prípustné funkcie: doprava – cestná komunikácia.
 Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Obmedzujúce podmienky rozvoja vyplývajúce z existujúcich trás a ochranných pásiem úseku
vonkajšieho nadzemného 22 kV VN vedenia, resp. tiež predpokladanej inej podzemnej
infraštruktúry – potrebné zistiť zameraním.
- Priestorový resp. stavebno-technický limit budúcej potreby navýšenia hrádze Vážskeho
elektrárenského kanála v súvislosti so zámerom budovania Vážskej vodnej cesty.
- Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, ostatná plocha), mimo
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zastavaného územia k 1.1.1990.
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy

 Prípustné funkcie: doprava - mimoúrovňové a úrovňové cestné komunikácie (križovatky),
mimoúrovňové pešie a cyklistické komunikácie.
 Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, ako aj určenie
regulácie využitia jednotlivých plôch sa nevymedzujú.
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

 Prípustné funkcie: doprava - cestná komunikácia.
 Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, ako aj určenie
regulácie využitia jednotlivých plôch sa nevymedzujú.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Prípustné funkcie: doprava - viacúrovňový parkovací objekt (parkovacia garáž).
 Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie a činnosti nezlučiteľné s prípustnou funkciou.
 Obmedzujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie
využitia jednotlivých plôch:
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochr. pásiem letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín.
- Funkčne a prevádzkovo limitujúci územný kontakt s funkčnými plochami bývania, s potrebou
zabezpečenia hygieny prevádzkových vzťahov a nepripustenia negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
- Lokalizáciu viacúrovňového parkovacieho objektu pri zabezpečení kapacity zodpovedajúcej
približne návštevnosti a počtu zamestnancov polikliniky, v zmysle STN 736110 sa určuje
regulácia stupňa individuálnej automobilizácie 1 : 2,5 za mesto v priemere.
ČASŤ 24 VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO

 Bez súčasného vymedzenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, resp. určenia regulácie využitia jednotlivých plôch v časti
24.
 Potenciálne využitie územia uvoľneného zrušením VZ a ich PHO, s určením podmienok na využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, bude predmetom samostatných ÚPP a ÚPD.
ČASŤ 25 VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma

 Pri ďalšom využívaní územia a jeho funkčnom rozvoji rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne
č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ
Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
ČASŤ 26 VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO

 Bez vymedzenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých
plôch a intenzitu ich využitia, resp. určenia regulácie využitia jednotlivých plôch v časti 26.
 Potenciálne využitie územia uvoľneného zrušením VZ a ich PHO, s určením podmienok na využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, bude predmetom samostatných ÚPP a ÚPD.
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ČASŤ 27 VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

 Pri ďalšom využívaní územia a jeho funkčnom rozvoji v časti 27 rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP
v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo dňa 7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie
o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej studne HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č.
946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú. Klobušice. OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III.
stupňa sa nestanovuje.
 Využívanie územia podmienené okrem vodohospodársky limitujúceho ochranného pásma tiež
zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok vyplývajúcich z ochranných pásiem
letísk Dubnica nad Váhom a Trenčín:
- výškové obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m
nad úrovňou terénu (stanovené Leteckým úradom SR v tejto územnej časti), ktorý už presahuje
výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny a ochranným pásmom
kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú prekážku,
- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho
letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
b/4. Podmienky rozvoja územia, ktoré je predmetom Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
 Prípustné funkcie:
verejné technické vybavenie územia vo forme veľkokapacitnej skládky komunálneho odpadu až
regionálneho významu vrátane kompostárne, doprava a izolačná zeleň ako bezprostredne súvisiace
funkčné prvky.
 Neprípustné funkcie:
priemyselná a poľnohospodárska výroba, sklady, zariadenia občianskej vybavenosti, bývanie,
rekreácia a šport ako aj všetky ostatné funkcie nezlučiteľné s funkciou verejného technického
vybavenia územia vo forme veľkokapacitnej skládky komunálneho odpadu až regionálneho významu
vrátane kompostárne.
 Obmedzujúce podmienky na využitie funkčnej plochy a intenzitu jej využitia, určenie regulácie
využitia funkčnej plochy:
- Prevádzka skládky bez možnosti ukladania nebezpečného odpadu
- Prevádzka skládky s časovým horizontom na ďalších cca 20 rokov
- Možné rozšírenie funkčných plôch skládky na základe vymedzenia priestorového potenciálu
v rozsahu max. 10,20 ha
- Objemová kapacita skládky limitovaná nasledovným možným objemom:
- celková kapacita existujúcej skládky: 630 391 m3
- navrhované rozšírenie odporúčané MŽP SR v záverečnom stanovisku v procese EIA:
972 844 m3
- Akceptácia územno-technických limitov vyplývajúcich zo súčasnej funkčnej plochy skládky KO
Luštek v bezprostrednom kontakte s riešeným územím pre jej rozšírenie.
- Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich územno-technických podmienok
vyplývajúcich z ochranných pásiem letiska Dubnica nad Váhom.
- Zabezpečenie opatrení za účelom zníženia atraktivity skládky pre vtákov a zamedzenia ich
zhromažďovania a preletov v rámci následnej predprojektovej a projektovej prípravy stavby.
 Rozvoj územia podmienený zohľadnením potrebných územno-technických a stavebno-technických
opatrení zabezpečujúcich funkčné plochy rozšírenia regionálnej skládky a lokalizácie kompostárne
v nive Váhu voči možnému priesaku toxických látok, kontaminácii pôdy, podzemnej vody, rieky Váh
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a jej bioty, vzhľadom na priepustné štrkovité geologické podložie.
 Pri využívaní územia a jeho funkčnom rozvoji rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany,
vrty HKS-3, 6, 7.
 Rozvoj územia podmienený zohľadnením obmedzujúcich podmienok vyplývajúcich z existujúcej
trasy a ochranného pásma koncového úseku 0,4 kV NN vedenia k existujúcej skládke.
 Rozvoj územia podmienený zohľadnením potrebných územno-technických opatrení pre umiestnenie
funkčných plôch rozšírenia regionálnej skládky a kompostárne v nive Váhu, v blízkom kontakte
s hydrickým biokoridorom regionálneho významu rieky Váh a vzdialenejšom kontakte s regionálne
významnou mokraďou „Štrkoviskové jazerá v Dubnici nad Váhom“, resp. vtáčím územím „Dubnické
štrkoviská“, v r. 2009 vyhláseným za chránené.
 Rozvoj územia podmienený zabezpečením nezamedzenia prístupu na priľahlé lesné pozemky a
zachovaním prístupových ciest do lesa v ochrannom pásme lesa, t. j. do 50 m od lesných pozemkov.
 Výstavbu rozšírenia súčasnej skládky a novej kompostárne realizovať a prevádzkovať na technickej
a technologickej báze, ktorá zabezpečí po ukončení prevádzky rekultiváciu vrátane ozelenenia a
optimálne postupné začlenenie do krajinného prostredia.
 Z hľadiska vplyvu dopravy na životné prostredie vzhľadom na regionálnu úroveň skládky
a kompostárne je potrebné organizáciu regionálneho zvozu orientovať tak, aby cieľový zvoz
prebiehal mimo zastavané obytné časti mesta Dubnica nad Váhom, v súlade s návrhom dopravného
prepojenia cesty II/507 z Dubnice nad Váhom od mosta cez rieku Váh, s vyústením medzi obcami
Bolešov a Borčice (ÚPN obce Bolešov, 2007).
 Do termínu začatia používania stavby skládky s kompostárňou sa vyžaduje vybudovanie trasy
cieľového zvozu.
 Širšiu dopravnú nadväznosť riešeného územia na komunikačnú sieť mesta a najbližšieho okolia
zabezpečiť Bolešovskou cestou (cesta III. triedy č. 705029) zo strany mesta Dubnica nad Váhom,
s jej pripojením na územným plánom mesta navrhovanú preložku cesty I/61.
 Prípadnú etapizáciu návrhu trasy cieľového zvozu, resp. alternatívne účelové riešenie širších
dopravných vzťahov je potrebné riešiť spodrobňujúcou dopravnou štúdiou.
 Uplatnenie ochrannej a izolačnej zelene formou stromového porastu po obvode funkčných plôch
areálu skládky a kompostárne, vzhľadom k exponovanej polohe a jej vnímaní v krajinnom obraze
mesta, s určením % jej zastúpenia min. 20 % z celkovej rozvojovej plochy).
 Funkčné plochy izolačnej zelene a rekultivačnej zelene založiť a riešiť s ohľadom tiež na ich
ekostabilizačnú funkciu, so zastúpením druhovej skladby porastov zodpovedajúcej danému
krajinnému prostrediu.
 Limity vyplývajúce zo záberu poľnohospodárskej pôdy (OP) na časti riešeného územia, mimo
zastavaného územia mesta Dubnica nad Váhom k 1.1.1990.
 Funkčne a prevádzkovo limitujúci územný kontakt so súčasnými a rozvojovými funkčnými plochami
bývania a rekreácie v návrhovom aj výhľadovom horizonte s potrebou zabezpečenia
technologického riešenia a opatrení voči nasledovným vplyvom, u ktorých je možné predpokladať
dopad na verejné zdravie:
- ovplyvňovanie voľného ovzdušia znečisťujúcimi pachovými látkami emitovanými vo forme
fugitívnych emisií (amoniak - NH3), sirovodík - H2S, metán - CH4
- dovoz odpadov určených na skládkovanie a na zhodnocovanie v kompostárni automobilovou
dopravou (líniový zdroj oxidu uhoľnatého - CO a oxidov dusíka – Nox).
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 Uplatnenie územno-technických opatrení na ochranu územia s lokalizáciou skládky Luštek
a kompostárne v priestore nivy Váhu proti záplavám a možným dopadom 100, 500 a 1000 ročnej
vody.
 V tejto súvislosti pri územnoplánovacej a projektovej príprave využívania územia a jeho funkčnom
rozvoji rešpektovať vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne pod č.
OÚŽP/2010/00698-003 IVK zo dňa 23.02.2010 ktoré na základe stanoviska č. CZ 5091/210/2010
Slovenského vodohospodárskeho podniku. Š.p., OZ Piešťany zo dňa 23.2.2010 uvádza:
 Existujúca skládka odpadov Luštek sa nachádza medzi ľavostrannou ochrannou hrádzou Váhu
a telesom diaľnice a v predmetnom území je aj plocha pre navrhované rozšírenie. Inundačné územie
je v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami pri ohradzovanom
vodnom toku územie medzi korytom vodného toku a trasou ochrannej alebo protipovodňovej línie,
z čoho vyplýva, že skládka sa nenachádza v inundačnom území rieky Váh.
 Súčasne je potrebné vzhľadom na charakter stavby a jeho ochranného systému opevniť aj budúce
teleso skládky proti záplavám a možným dopadom 100, 500 a 1000 ročnej vody, nakoľko hrádza
bola budovaná ako súčasť stavby úpravy Váhu v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a nie sú
známe jej konštrukčné charakteristiky. Pri realizácii opevnenia telesa skládky zohľadniť údaje
uvedené pri modelovom staničení 28,633 km v Štúdii záplavových území pri povodniach v oblasti
rieky Váh v úseku Liptovská Mara – Piešťany z decembra 1998 a údaj o prielomovej vlne Liptovskej
Mary (1,5 m nad brehom) z dokumentu Vodné dielo Liptovská Mara kompletná dokumentácia
výpočtu prielomovej vlny z novembra 2004 (spracovateľ štúdií: Hydroconsult Bratislava, š. p.).
c/ Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
c/1. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia v rámci Zmeny č. 5 a doplnku č. 3
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

1
2
3
4

PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch
PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch
OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja
KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Funkčné plochy charakteru občianskeho vybavenia v častiach 1 - 4 Zmeny č.5 a doplnku č.3
akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením v rámci funkčných plôch pre bývanie.
 Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom len vo forme malokapacitných
a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

 Občianske vybavenie v časti 5 Zmeny č.5 a doplnku č.3 uplatňovať v rámci rozvojových plôch pre
polyfunkciu (bývanie + občianska vybavenosť) a pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, vrátane
sprievodných funkcií dopravno-technického vybavenia územia a zelene.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia



Funkčné plochy charakteru občianskeho vybavenia v častiach 7, 8, 9 Zmeny č.5 a doplnku č.3
akceptovať v prípade aktuálnosti možným zastúpením v rámci funkčných plôch pre bývanie.
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Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom len vo forme malokapacitných
a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.

ČASŤ 10 UO R - ZÁPAD / zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funk. plôch





Občianske vybavenie v časti 10 Zmeny č.5 a doplnku č.3 uplatňovať v rámci územnej časti
funkčných štruktúr R.11 - rozvojové plochy polyfunkcie (bývanie + občianska vybavenosť), vrátane
sprievodných funkcií dopravno-technického vybavenia územia a zelene, s cieľom výraznejšieho
uplatnenia mestotvorných funkcií a štruktúr.
Občianske vybavenie lokalizované v rámci funkčných plôch pre bývanie je prípustné pritom len vo
forme malokapacitných a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.

ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch





Funkčné plochy charakteru občianskeho vybavenia v časti 11 Zmeny č.5 a doplnku č.3 akceptovať
možným zastúpením v rámci polyfunkčných plôch, resp. v prípade aktuálnosti tiež v rámci
funkčných plôch pre bývanie.
Doplňujúca funkcia občianskej vybavenosti je prípustná pritom len vo forme malokapacitných
a obytné prostredie nerušiacich zariadení obchodu a služieb.

ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja



V časti 12 Zmeny č.5 a doplnku č.3 akceptovať aktuálny územný rozvoj funkcie občianskej
vybavenosti s čiastočným uplatnením tiež formy polyfunkcie, vrátane sprievodných funkcií
dopravno-technického vybavenia územia a zelene, s cieľom výraznejšieho uplatnenia
mestotvorných funkcií a štruktúr (upravené pešie priestranstvo Nám. Matice slovenskej a podzemné
parkoviská).

ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

13
14
15
16

MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)
ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

V častiach 13, 14, 15, 16 Zmeny č.5 a doplnku č.3 sa nerieši umiestnenie občianskeho vybavenia
v území.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch

 Občianske vybavenie v časti 17 Zmeny č.5 a doplnku č.3 akceptovať možným zastúpením v rámci
funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj zmiešanej funkcie (občianska vybavenosť + výroba).
 Súčasné funkčné využitie plavárne bývalého SOU ZŤS pre funkciu obchodného skladu je
uznesením MsZ časovo obmedzené a povolené len na dobu dočasnú. Pôvodné funkčné plochy A.7
(šport, rekreácia a CR s funkčnou orientáciou na telovýchovu a šport) v prípade plavárne bývalého
SOU ZŤS sa Zmenou č.5 a doplnkom č.3 menia na funkčné plochy zmiešanej funkcie s preferenciou
občianskej vybavenosti, pri zachovaní využitia pre účely plavárne.
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Občianske vybavenie v časti 18 Zmeny č.5 a doplnku č.3 akceptovať možným zastúpením v rámci
funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj zmiešanej funkcie (občianska vybavenosť + výroba), s
preferenciou plôch občianskej vybavenosti, s doplňujúcimi funkciami: výroba, sklady, služby,
doprava a tech. infraštruktúra.
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ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia
Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

V častiach 20, 21, 22 Zmeny č.5 a doplnku č.3 sa nerieši umiestnenie občianskeho vybavenia v území.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 V časti 23 Zmeny č.5 a doplnku č.3 akceptovať lokalizáciu viacúrovňového parkovacieho objektu
(parkovacia garáž), pre potreby návštevnosti a zamestnancov polikliniky, ako významnú doplňujúcu
zložku občianskeho vybavenia.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

24
25
26
27

VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma
VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

V častiach 24, 25, 26, 27 Zmeny č.5 a doplnku č.3 sa nerieši umiestnenie občianskeho vybavenia
v území.
c/2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia vo vzťahu k Zmene č. 6
a doplnku č. 4
V rámci Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 sa nerieši umiestnenie občianskeho vybavenia v území.
d/ Zásady a regulatívy
vybavenia územia

umiestnenia

verejného

dopravného

a technického

d/1. Doprava
 Rezervovať územie na vybudovanie hlavných a vedľajších vlečkových železničných tratí na území
UO PP - Priemyselný park Dubnica v priestore medzi železničnou traťou a cestou I/61.
 Vlečkový systém na území UO PP - Priemyselný park Dubnica v priestore medzi železničnou traťou
a cestou I/61 v prípade aktuálnosti napojiť na nácestné stredisko situované v Trenčianskej Teplej.
 Vytvoriť dostatočný územný priestor pre prebudovanie križovatky c. I/61 – c. I/57.
 Rezervovať územie na vybudovanie zberných a obslužných komunikácií kategórie C1 navrhnutých
pre dopravnú obsluhu priemyselného parku a UO R – Západ. V prípade obslužných komunikácií
kategórie C2 a C3 je záväzné dodržanie navrhnutého ortogonálneho dopravného systému, a ich
polohovanie a trasovanie je len v odporúčajúcej úrovni s možnosťou čiastočnej optimalizácie
a spresnenia, zohľadňujúcich vlastnícke vzťahy k pozemkom a plošné nároky budúcich investorov.
 Obslužnú komunikáciu C1 v ťažisku rozvojového územia medzi UO PP - Priemyselný park Dubnica
a UO R – Západ, koncipovať ako mestotvornú obchodno - obslužnú ulicu, s naviazaním polyfunkčnej
štruktúry na jej koridor.
 Vybudovať prepojenie miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica predĺžením cesty III/06164.
 Pripojenie zbernej komunikácie B2 na cestu III/06164 pri vyústení do Kolačína organizačne
zabezpečiť zákazom vstupu ťažkej dopravy na túto cestu vo vzťahu k obytnej funkcii UO R – Západ.
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 Zabezpečiť organizačne zákazom vstupu ťažkej dopravy na územie UO R – Západ v kontakte s UO
PP - Priemyselný park Dubnica.
 Pre každú dielčiu zónu UO PP - Priemyselný park Dubnica rezervovať územie na vybudovanie
parkovacích plôch. Odstavné plochy a parkoviská situovať pozdĺž prístupových ciest.
 V celom území UO PP - Priemyselný park Dubnica a UO R – Západ v prepojení na územie mesta
Nová Dubnica zaviesť koordinovanú hromadnú dopravu autobusovú a to regionálneho charakteru
ako aj dopravu mestskú MHD, s prepojením na železničné stanice Trenčianska Teplá a Dubnica nad
Váhom.
 Rezervovať územie na budovanie cyklistických pásov a peších komunikácií na území UO PP Priemyselný park Dubnica a UO R – Západ v prepojení na územie mesta Nová Dubnica.
 Napojenia nových stavieb v území riešenom touto zmenou a doplnkom zabezpečiť pri nadväznej
projektovej príprave konkrétnych investičných zámerov v území na základe dopravno - inžinierskych
prieskumov a rozborov, prognózy dopravy a posúdenia dopravnej výkonnosti a priľahlej cestnej
siete.
 Dodržať ochranné resp. bezpečnostné pásma dopravnej infraštruktúry a zariadení podľa osobitných
predpisov (podrobne uvedené v kapitole h/).
d/1.1. Aplikácia zásad a regulatívov dopravy pre jednotlivé rozvojové časti Zmeny č. 5
a doplnku č. 3:
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Napojenie rozvojových území častí 1 a 2 na komunikačnú sieť (zbernú komunikáciu funkčnej triedy
B2, ako pokračovanie cesty III/06164 Nová Dubnica - Kolačín - Dubnica n/V) zabezpečiť
prebudovaním súčasnej účelovej komunikácie k záhradkárskej a chatovej lokalite Medzihorie a
Orechový háj, na prístupovú obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C2, v kategórii MOU 7,5/40 (30) s
jednostranným chodníkom.
 U bytových domov v priemere uvažovať s odstavnými plochami pre osobné autá v počte 1,2 o.m. na
1 byt, resp. uvažovať stupeň automobilizácie 1:2,5. Garážové odstavné miesta riešiť pod bytovými
objektmi. Odstavné plochy, resp. garáže v úrovni voľne na teréne riešiť do max. pešej dostupnosti
300 m. Príležitostné odstavné plochy pre večerné parkovanie návštev uvažovať v počte 1 miesto na
5 - 6 bytov.
 U IBV uvažovať stupeň automobilizácie 1:2. Riešenie odstavných plôch akceptovať na pozemkoch
rodinných domov.
 Lokalitu peším prepojením naviazať na hromadnú dopravu k najbližšej zastávke autobusov MHD.
 V súbehu s komunikáciou funkčnej triedy C2, uvažovať s jednostranným peším pásom zo strany
obytnej zástavby o min. šírke 1,5 m, oddeleným od vozovky komunikácie zeleným pásom o min. š =
1,5 m.
 Prístupové dopravné plochy k obytným objektom riešiť vo funkčnej triede D1.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja

 Napojenie rozvojového územia časti 3 na komunikačnú sieť mesta zabezpečiť severovýchodne
tangujúcou miestnou komunikáciou obslužnou (Hasičská ul.) funkčnej triedy C1 v kategórii MO 12/50
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a juhovýchodne tangujúcou Kolačínskou cestou (predĺžená cesta III/06164 Nová Dubnica - Kolačín Dubnica n/V.), navrhovanou ako zberná komunikácia funkčnej triedy B2 v kategórii MZ 8,5/50.
 Dopravnú obsluhu zabezpečiť prístupovými komunikáciami funkčnej triedy C3, v kategórii MOU
7,5/30 – z juhozápadu Kvašoveckou ul. a zo severozápadu miestnou obslužnou komunikáciou.
Vnútro-obslužné komunikácie uplatniť vo funkčnej triede C3 a D1.
 U bytových domov v priemere zabezpečiť odstavné plochy pre osobné autá bývajúcich obyvateľov v
počte 1,2 o.m. na 1 byt, resp. uvažovať stupeň individuálnej automobilizácie 1:2,5. Garážové státie
riešiť hlavne pod objektmi bytových domov. Voľné státie na teréne ako príležitostné odstavné plochy
obyvateľov, resp. návštev riešiť minimálne v počte 1 parkovacie miesto na 5-6 bytov.
 U IBV uvažovať stupeň automobilizácie 1:2. Riešenie odstavných plôch akceptovať na pozemkoch
rodinných domov.
 Obytnú zónu naviazať na hromadnú dopravu - MHD, ktorá bude mať zastávku v pešej dostupnosti
na Hasičskej ul.
 Vnútro obslužné komunikácie funkčnej triedy D1 naviazať na chodník pre peších v súbehu so
zbernou komunikáciou a s vozovkou Hasičskej ul.
 V súbehu so zbernou komunikáciou (Kolačínska cesta) a s vozovkou Hasičskej ul. rezervovať
územie pre cyklistický pás, oddelený od vozovky motorovej dopravy.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Kolačínsku cestu (resp. predĺženú cestu III/06164), navrhovanú ako zbernú komunikáciu funkčnej tr.
B2, akceptovať v zmysle STN 736110 v kategórii MZ 8,5/50.
 Riešené územie časti 4 dopravne pripojiť na navrhovanú zbernú komunikáciu účelovou
komunikáciou (predĺžená Kvašovecká ul.), po prebudovaní v rámci intravilánu kategórie MO 7,5/30,
zaradenú do funkčnej triedy C3.
 Komplex zástavby rodinných domov dopravne pripojiť navrhovanou vnútro-obslužnou komunikáciou
funkčnej triedy C3, resp. D1.
 Podrobné dopravného pripojenie územia (s možnosťou pripojenia aj zo severu) overiť na zonálnej
úrovni urbanistickou štúdiou.
 Stupeň individuálnej automobilizácie uvažovať 1:2. Riešenie odstavných plôch akceptovať na
pozemkoch rodinných domov. Príležitostné odstavné plochy obyvateľov, resp. návštev uplatniť
v rámci prístupovej komunikácie C3, resp. D1, minimálne v počte 1 parkovacie miesto na 5-6 bytov.
 Rozvojové územie prepojiť pešou cestičkou o min. š = 1,5 m k zastávke MHD na Hasičskej ul.
 Rezervovať územie pozdĺž zbernej komunikácie (Kolačínska cesta) pre vybudovanie cyklistickej
cesty v zmysle ÚPN mesta.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

 Napojenie rozvojového územia časti 5 na miestnu komunikačnú sieť zabezpečiť miestnymi
obslužnými komunikáciami na západnom okraji a v ťažisku riešeného územia.
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 Akceptovať spresnenie polohy zbernej komunikácie (predĺžená cesta III/06164 Nová Dubnica Kolačín - Dubnica n/V.), ako južnej tangenty lokality.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií (STN 736110):
- južná tangenta lokality funkčnej triedy B2 – kategória MZ 8,5/50,
- západná tangenta lokality funkčnej triedy C2 – kategória MOU 8/40,
- obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 – kategória MOU 7,5/30.
 Pre bytové domy uvažovať s plochami pre odstavovanie osobných áut mimo prevádzky v počte 1,2
odstavného miesta na 1 byt, alebo uvažovať stupeň automobilizácie 1:2 – 1:2,5. Pre 300 obyvateľov
(100 b.j.) to predpokladá 120 - 150 odstavných miest. Odstavné miesta lokalizovať hlavne v
podzemných garážach pod bytovými objektmi. Parkovisko pre športový komplex s krytou plavárňou
(300 parkovacích miest) riešiť ako viacpodlažné. Počet parkovacích miest je potrebné určiť podľa
predpokladanej návštevnosti v zmysle STN 7361110.
 Rozvojové územie naviazať na hromadnú dopravu – MHD, v blízkosti lokality vybudovať autobusovú
zastávku MHD.
 Zabezpečiť pešie prepojenie rozvojového územia s jadrom centrálnej zóny.
 V zmysle schváleného ÚPN mesta rezervovať priestor pozdĺž zbernej komunikácie pre cyklistickú
komunikáciu.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Dopravný prístup k rozvojovému územiu časti 7 a naviazanie na komunikačnú sieť mesta zabezpečiť
cez Hviezdoslavovu ul. funkčnej triedy C3 s navrhovanou kategóriou vozovky MOU 7,5/30 s
obojstranným chodníkom, na ktorú sa pripojí prístupová komunikácia funkčnej triedy D1 k rodinným
domom.
 Stupeň automobilizácie uvažovať 1:2. Odstavné plochy lokalizovať na pozemkoch rodinných domov.
Pre navrhovaných 7 dvojdomov a 1 rodinný dom je potrebné vybudovať min. 3 príležitostné
parkovacie miesta pre obyvateľov alebo návštevy na prístupovej ceste funkčnej triedy D1.
 Pešou dopravou naviazať rozvojové územie na zastávku hromadnej dopravy - MHD.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Dopravný prístup k rozvojovému územiu časti 8 a nadväznosť na komunikačnú sieť mesta
zabezpečiť cestou III/06139 (Prejtská ul.), v intraviláne s funkciou zbernou, funkčnej triedy B3. K tejto
komunikácii pripojiť prístupové obslužné komunikácie funkčnej tr. C3, resp. komunikácie funkč. triedy
D1.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií (STN 736110):
- zberná komunikácia funkčnej triedy B3 – kategória MZ 8/40,
- obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 – kategória MOU 7,5/30 (MOU 6,5/30).
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 Stupeň automobilizácie uvažovať 1:2,5 – 3,0. Pre príležitostné odstavenie osobných áut obyvateľov
alebo návštev vybudovať na komunikáciách funkčnej triedy D1 parkovacie plochy v počte minimálne
1 parkovacie miesto na 5 - 6 bytov.
 Rozvojové územie naviazať na zastávku hromadnej dopravy pešou komunikáciou. Pozdĺž
obslužných komunikácií vybudovať jednostranné resp. obojstranné chodníky.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Dopravný prístup k rozvojovému územiu časti 9 a nadväznosť na komunikačnú sieť mesta
zabezpečiť miestnou obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C2, ktorá v polohe juhovýchodne
tangenciálne spojuje časť Prejta s mestom. Na túto komunikáciu pripojiť prístupovú komunikáciu
funkčnej triedy C3, resp. funkčnej triedy D1 pre priamu obsluhu rodinných domov.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií (STN 736110):
- obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 – kategória MO 7,5/40,
- obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 – kategória MOU 7,5/30 (MOU 6,5/30).
 Stupeň automobilizácie uvažovať 1:2,5 – 3,0. Pre príležitostné odstavenie osobných áut obyvateľov
alebo návštev vybudovať na komunikáciách funkčnej triedy D1 parkovacie plochy v počte minimálne
1 parkovacie miesto na 5 - 6 bytov.
 Rozvojové územie naviazať na zastávku hromadnej dopravy. Pozdĺž obslužných komunikácií
vybudovať jednostranný resp. obojstranný chodník.
 Rezervovať územie pozdĺž komunikácie funkčnej triedy C2 pre vybudovanie cyklistickej cesty
Dubnica n/V. - Prejta v zmysle schváleného ÚPN.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 10 UO R – ZÁPAD / zmena funkč.plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funkč. plôch

 Dopravný prístup k rozvojovému územiu časti 10 a nadväznosť na komunikačnú sieť mesta
zabezpečiť severozápadne cestou I/61, juhovýchodne predĺženou cestou III/06164 ako spojnicou
sídiel Nová Dubnica - Dubnica n/V, v intraviláne s funkciou zbernou, funkčnej triedy B2.
 Akceptovať dopravné osi riešeného územia, v navrhovaných líniách obslužných komunikácií
funkčnej triedy C1, v smeroch: severozápad - juhovýchod a juhozápad – severovýchod.
 Základnú komunikačnú sieť doplniť komunikáciami obslužnými spojovacími C2 a prístupovými C3 a
D1 k bytovým objektom a rodinným domom.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií (STN 736110):
- zberná komunikácia funkčnej triedy B2 (Kolačínska cesta) – kat. MZ 8,5/50,
- obslužná komunikácia funkčnej triedy C1 - spojnica Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom
(predĺžená Palárikova ul.) – kategória MO 13,5/40,
- obslužná komunikácia funkčnej triedy C1 - (spojnica ciest I/61 a III/06164) kategória MO 12/40,
- obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, C3 – kategória MO 8/40 6,5/30).
Ďalšie kategórie určiť nadväzným podrobnejším stupňom ÚPP.
 U bytových domov pre odstavovanie vozidiel bývajúcich obyvateľov uvažovať stupeň automobilizácie
min. 1:2,5 alebo navrhovať počet odstavných miest v počte 1,2 miesta na 1 byt.
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 Odstavné miesta lokalizovať pod bytovými objektmi ako podzemné garáže, na teréne len ako
príležitostné odstavné plochy obyvateľov resp. návštev, v počte cca 1 miesto na 5 bytov.
 U rodinných domov uvažovať v priemere stupeň automobilizácie 1:2,5 - 1:2. Odstavné miesta
realizovať na vlastných pozemkoch. V rámci prístupových komunikácií (C3 a D1) riešiť príležitostné
odstavné miesta obyvateľov, alebo návštev v počte cca 1 miesto na 4 - 5 bytov. Krátkodobé
parkovanie pri objektoch vybavenosti navrhovať v zmysle STN 736110.
 V rozvojovom území vybudovať autobusové zastávky MHD s pešou nadväznosťou na navrhované
rozvojové plochy. Pešie komunikácie riešiť maximálne oddelené od motorovej dopravy.
 Rezervovať územie pre vybudovanie cyklistickej cesty v zmysle schválených územných plánov miest
Dubnica n/V. a Nová Dubnica v súbehu s komunikáciou C1 (N. Dubnica - Dubnica n/V.)
a zabezpečiť podmienky pre prebudovanie cesty III/06164 (N. Dubnica - Dubnica n/V.) na cyklistickú
a pešiu komunikáciu v aktuálnom čase.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Dopravné napojenie rozvojového územia časti 11 na komunikačnú sieť mesta zabezpečiť z
Partizánskej ul. a z Fándlyho ul.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií a funkčnú triedu:
- Partizánska ul. v kategórii MOU 7,5/30,
- Fándlyho ul. - jednosmerná komunikácia vo funkčnej triede D1 (obytná ulica - upokojená
komunikácia).
 Stupeň automobilizácie uvažovať 1:2,5 - 1:2. Odstavné plochy pre občiansku vybavenosť riešiť v
zmysle STN 736110.
 Zabezpečiť pešie prepojenie k zastávkam MHD. Fándlyho ul. riešiť vo funkčnej triede D1 s
preferenciou pešieho pohybu.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Dopravné napojenie rozvojového územia časti 12 na komunikačnú sieť mesta zabezpečiť z cesty
I/61 - zberná komunikácia funkčnej triedy B1 - ul. Obrancov mieru, cez obslužné komunikácie
funkčnej triedy C1 - Hurbanova ul., funkčnej triedy C2 - Štúrova ul., cez obslužné komunikácie
funkčnej triedy C3 - Partizánska ul. a ulice zo západného smeru, k poliklinike a k obchodnému
centru.
 Na navrhované hlavné a kapacitné parkovacie plochy orientovať prístup z cesty I/61 okolo
polyfunkčných bytových domov, z Partizánskej ul. a k navrhovanému podzemnému parkovisku
obslužnou komunikáciou z Hurbanovej ul. Na Štúrovu ul. funkčnej triedy C2 pripojiť ďalšie kapacitné
parkovisko prevažne pre odstavovanie bývajúcich obyvateľov.
 Navrhované obchodné centrum (II.) na Nám. sv. Jakuba pre zásobovanie napojiť zo spoločenskokomerčného priestoru v súbehu s obchodným komplexom, vo funkčnej triede D1. Parkovisko za
obchodným komplexom pripojiť zo Školskej ul. Pre všetky pripojovacie komunikácie akceptovať
návrh funkčnej triedy C3.
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 Po vybudovaní preložky cesty I/61 v súbehu s Vážskym kanálom, prieťah cesty I/61 cez centrum
mesta (B1 MZ 12,5/40) preradiť do funkčnej triedy C1 - mestská trieda (C1 MO 12,5/40).
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií a funkčnú triedu:
- Komunikácie funkčnej triedy C1:
Ul. Obrancov mieru
MO 12,5/40 (13,5/40)
Ul. Hurbanova
MOU 10,5/40 (11,5/40)
Nám. sv. Jakuba
MOU 10,5/40 (11,5/40)
- Komunikácie funkčnej triedy C2:
Štúrova ul.
MOU 8/40
Partizánska ul.
MOU 7,5/30
- Komunikácie funkčnej triedy C3 – kategórie: MOU 7,5/30 resp. MOU 6,5/30.
 Pre mesto Dubnica n/V. uvažovať stupeň automobilizácie min. 1:2,5 – 3,0. Na každý byt v centrálnej
zóne zabezpečiť v priemere 1,2 odstavného miesta pre osobné auto.
 Z celkového počtu parkovacích miest určených v zmysle STN 736110 orientovať max. možné
množstvo vychádzajúce z priestorového potenciálu v podzemných parkovacích garážach.
 Priestor naviazať na MHD zastávkami umiestnenými na ceste I/61 oproti SPŠ a na Nám. sv. Jakuba.
 Pešiu premávku navrhovanú na peších komunikáciách a priestranstvách maximálne segregovať od
motorovej dopravy. Úrovňový peší priechod oproti SPŠ musí byť svetelne riadený.
 Rezervovať územie pre vybudovanie cyklistických komunikácií v súbehu s cestou I/61, Hurbanovou
ul. a v súbehu s cestou na Nám. sv. Jakuba.
 Rezervovať územie pre bypassy na okružnej križovatke cesty I/61 a miestnej komunikácii Ul.
Hurbanova / Nám. sv. Jakuba.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Vybudovať jednopruhovú prístupovú účelovú komunikáciu s napojením na súčasnú prístupovú
účelovú komunikáciu.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Pre riešené územie časti 14 vybudovať jednopruhovú prístupovú účelovú komunikáciu s napojením
na súčasnú prístupovú účelovú komunikáciu.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 Územie časti 15 napojiť účelovou komunikáciou o š = 5,5 m na jestvujúcu účelovú komunikáciu
(predĺžená cesta III/06139).
 Podľa predpokladanej návštevnosti a v zmysle STN 736110 vybudovať pri zariadení potrebný počet
parkovacích miest.
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 Lokalitu napojiť na navrhovanú cyklistickú cestičku - trasu vedenú v súbehu s účelovou
komunikáciou (predĺžená cesta III/06139).
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Po vybudovaní 2 železničných nadjazdov a zrušení úrovňového prejazdu pre motorovú dopravu cez
trať v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, zabezpečiť pripojenie rozvojového územia časti 16
na mestskú a vonkajšiu cestnú sieť po ceste K Váhu na preložku cesty I/61, resp. po Murgašovej ul.
so zapojením na nadjazd nad železnicou a s pripojením na cesty funkčnej triedy C2 Ul. Športovcov
a Ul. kpt. Nálepku.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií a funkčnú triedu pripojovacích komunikácií:
- predĺžená Ul. Mladých budovateľov funkčnej triedy C3 – kategória MO 8/40,
- obslužná komunikácia v lokalite – kategória MO 7,5/30, resp. MO 6,5/30.
 Priestor výroby bude potrebovať parkovacie plochy, ktorých počet zodpovedá počtu zamestnancov a
návštev, v zmysle STN 736110. Stupeň individuálnej automobilizácie uvažovať v priemere 1:2,5 –
3,0.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Dopravné napojenie rozvojových území častí 17, 18 na komunikačnú sieť mesta zabezpečiť cez
prístupovú komunikáciu funkčnej triedy C3 (do bývalej ZŤS), napojením na cestu I/61.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií a funkčnú triedu komunikácií:
- Cesta I/61 v prieťahu mestom ako zberná komunikácia, funkčnej triedy B1, ktorej funkcia po
vybudovaní navrhovanej preložky cesty I/61 v súbehu s Vážskym kanálom ako súčasti
dopravného okruhu mesta, sa v súčasnej polohe zmení na B2, kategória cesty - MZ 12/50.
- Navrhovaná kategória prístupovej komunikácie – MO 7,5/30.
 Parkovacie plochy pre občianske vybavenie, výrobu a služby v spojitosti s počtom zamestnancov a
návštevníkov zabezpečiť v zmysle STN 736110. Stupeň individuálnej automobilizácie uvažovať v
priemere 1:2,5 – 3,0. Prístup osobných áut na parkovacie plochy orientovať výlučne z obslužnej
prístupovej komunikácie, nie priamo z cesty I/61.
 Územie naviazať na MHD zastávkami umiestnenými na ceste I/61 s vhodnou pešou dostupnosťou.
 Rezervovať územie pre vybudovanie cyklistickej komunikácie.
 Ako súčasť komunikačného riešenia zabezpečiť manipulačné plochy na umiestnenie kontajnerov na
komunálny odpad.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
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ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy

 Akceptovať navrhovanú zmenu trasy východného úseku preložky cesty I/61 v súbehu s Vážskym
kanálom ako aj v novej polohe nadjazdu nad hlavnou železničnou traťou, ktorý bol projektovaný v
rámci „Modernizácie železničnej trate“.
 Zabezpečiť navrhovanú úpravu mimoúrovňovej križovatky so zbernou komunikáciou B2 v smere na
Bolešov.
 Funkčnú triedu preložky cesty I/61, ako súčasti dopravného okruhu mesta dodržať cieľovo v rámci
intravilánu - B1.
 V súbehu so zbernými komunikáciami v smere na Bolešov rezervovať územie pre vybudovanie
cyklistickej komunikácie.
 Akceptovať navrhovanú kategorizáciu komunikácií a funkčnú triedu:
- zberná komunikácia funkčnej triedy B1 – MZ 13,5/50 (MZ 12/50)
- zberná komunikácia funkčnej triedy B2 – MZ 8,5/50.
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy

 Akceptovať navrhované úpravy dopravného systému mesta v súvislosti s prípravou realizácie
projektu „Modernizácie železničnej trate“:
1. Vybudovanie nadjazdu preložky cesty I/61 nad železničnou traťou v novej polohe, s posunom o
cca 1 km v smere Žilina.
2. Vybudovanie nadjazdu nad železničnou traťou (v ÚPN pôvodne podjazd) a mimoúrovňovej
križovatky s novým riešením pripojení miestnych komunikácií: Ul. Športovcov, Murgašovej ul.
a Gagarinovej ul.
3. Zrušenie úrovňového cestného prejazdu cez železničnú trať a vybudovanie pešieho podchodu.
Rekonštrukcia križovatiek miestnych komunikácií pred a za železničnou traťou, s naviazaním
pešieho chodníka na vstupy do podchodu. Vzhľadom na túto zásadnú zmenu v riešení
komunikačnej siete riešiť novú polohu vedenia trás mestskej autobusovej hromadnej dopravy na
území okrsku „I - Za traťou“.
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

 Akceptovať smerovú modifikáciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, na základe schválenej
DÚR „Zberná komunikácia B-2 Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica“.
 V súbehu s cestnou trasou rezervovať územie pre vybudovanie pešej a cyklistickej komunikácie
v trase súčasnej komunikácie (Kolačínska cesta).
 Dodržať navrhovanú kategóriu zbernej komunikácie – MZ 8,5/50.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Akceptovať návrh na vybudovanie viacúrovňovej parkovacej garáže pre krátkodobé parkovanie
návštevníkov polikliniky a pre odstavovanie osobných áut zamestnancov polikliniky.
 Kapacitu počtu parkovacích státí zabezpečiť zodpovedajúco k návštevnosti a počtu zamestnancov
polikliniky, v zmysle STN 736110.
 Stupeň individuálnej automobilizácie uvažovať v priemere 1 : 2,5.
ČASŤ 24 VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO
ČASŤ 25 VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma
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ČASŤ 26 VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO
ČASŤ 27 VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

Pre rozvojové časti 24 - 27 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
dopravy.
d/1.2. Aplikácia zásad a regulatívov dopravy pre rozvoj územia, ktoré je predmetom Zmeny č. 6
a doplnku č. 4 – časť 1
 Dodržať ochranné resp. bezpečnostné pásma dopravnej infraštruktúry a zariadení podľa osobitných
predpisov (podrobne uvedené v časti h/).
 Rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov (napr. zákaz činnosti v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie reklám,
propagačných a informačných zariadení, zákaz napájania komunikácií a územia na diaľnicu a pod.).
 Podmienkou užívania (prevádzkovania) stavby rozšírenia skládky a kompostárne je vybudovanie
prístupu pre regionálny zvoz, vrátane kolaudačného rozhodnutia.
 Hlavné prístupy do riešeného územia pre regionálny zvoz zabezpečiť jednak v trase podľa platnej
ÚPD mesta Dubnica nad Váhom, v rozsahu min. časť preložky I/61 + cesta III/507029
s rekonštrukciou mostného objektu nad kanálom Váhu a tiež v smere od Bolešova, v trase medzi
Bolešovom a Borčicami.
 Vybudovanie trasy cieľového zvozu sa vyžaduje do termínu začatia užívania stavby skládky
s kompostárňou.
 Dopravnú prístupnosť riešeného územia v rozsahu súčasného areálu skládky Luštek a jeho
navrhovaného rozšírenia, vrátane lokalizácie kompostárne, zabezpečiť v trase už existujúcej
jednopruhovej účelovej miestnej komunikácie obslužnej, jej úpravou na obojsmernú s bezprašným
asfaltovým povrchom, šírky cca 3 m s dvomi výhybňami rozšírenými na 6m, kat. MO 2,75/30
s výhybňami, resp. MOK 3,75/30 s výhybňami.
 V rámci rozvoja predmetného verejného technického vybavenia vybudovať len vnútroareálovú
komunikáciu.
 8) Pre odstavovanie vozidiel v riešenom území vzhľadom na malý počet pracovníkov (max. 6)
v súvislosti s navrhovaným rozvojom zabezpečiť v zmysle STN 736110 jedno parkovacie miesto,
vyčlenené v rámci vnútroareálovej dispozície vo vstupných priestoroch do areálu skládky.
d/2. Vodné hospodárstvo
 Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou územia priemyselného parku a UO R – Západ, - aj na území
mesta Nová Dubnica z verejného vodovodu mesta Dubnica nad Váhom, napojeného na skupinový
vodovod Pružina – Púchov – Dubnica nad Váhom, rozšírením akumulácie vody pre I. tlakové
pásmo, realizáciou samostatného zásobného potrubia a rozvodnej siete budovanej postupne podľa
potrieb územného rozvoja.
 Rozvodnú sieť priemyselného parku a UO R – Západ, prepojiť na jestvujúcu vodovodnú sieť I.
tlakového pásma v priestore obchodného domu Tesco, na k.ú. mesta Dubnica nad Váhom
 Rešpektovať zberač F, ktorý má plniť funkciu odvádzania odpadových vôd z obytnej zóny Háje na
k.ú. mesta Dubnica nad Váhom a z územia mesta Nová Dubnica – m.č. Kolačín
 Riešiť odvádzanie odpadových vôd deleným systémom, pretože zberač F kapacitne nevyhovuje na
odvedenie všetkých odpadových vôd z územia priemyselného parku a UO R – Západ
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 Riešiť spevnené plochy na území UO PP - Priemyselný park Dubnica a UO R – Západ povrchom so
súčiniteľom odtoku nižším ako 0,7
 Recipientom na odvedenie dažďových vôd z územia UO PP - Priemyselný park Dubnica a UO R –
Západ bude po úprave tokov Kolačínsky potok, a jeho prítoky. Pri rozširovaní koryta zachovať
v maximálnej možnej miere existujúce dreviny, v prípade narušenia pobrežnej vegetácie okamžite
vykonať náhradnú výsadbu.
 Eliminovať extrémne odtoky dažďových vôd z územia UO PP - Priemyselný park Dubnica do
recipientov realizáciou areálových dažďových zdrží (otvorených, krytých)
 Rešpektovať pobrežné pozemky v šírke min. 10 m od brehovej čiary prípadne vzdušnej päty
ochrannej hrádze Nosického kanála a do 5 m od brehovej čiary po oboch brehoch miestnych tokov
 Pri rešpektovaní pobrežných pozemkov zachovať a dotvoriť vegetačné pásmo pozdĺž Kolačínskeho
potoka a jeho prítokov, v pozícii hydrického biokoridoru.
 Rešpektovať ochranné resp. manipulačné pásma vodohospodárskej infraštruktúry a zariadení podľa
osobitných predpisov (podrobne uvedené v kapitole h/).
 Rešpektovať Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo dňa
03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká rozhodnutie
o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom v Ilave, odborom
ŽP č.sp. ŽP-480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Považskej
Bystrici č. OÚŽP-766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO 1. stupňa a PHO 2.
stupňa vnútorná časť VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia časť pre VZ Dubnica nad
Váhom a Nová Dubnica – Kolačín.
 Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo dňa
7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej studne
HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č. 946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú. Klobušice.
OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III. stupňa sa nestanovuje.
 Zásobovanie pitnou vodou zabezpečovať z verejného vodovodu mesta Dubnica nad Váhom,
napojeného na SKV Pružina s DVZ Kameničany, verejného vodovodu v m.č. Prejta napojeného na
SKV Pružina, vodovodu ZŤS a vodovodu ZVS.
 Rešpektovať stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese
Ilava, III. C Aktivita č.3 Ľavý breh – kanalizácia“, ktorá rieši odvádzanie splaškových odpadových
vôd z Veľkého a Malého Kolačína zberačom D DN 300 do zberača F.
 Vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu v miestnej časti Prejta.
 Riešiť delený systém odvádzania odpadových vôd.
 Rozšírenie verejnej kanalizácie mesta riešiť formou splaškovej kanalizácie, vo výnimočných
prípadoch (zastavené územie v povodí existujúcej verejnej kanalizácie a nedostupnosť recipientu)
formou jednotnej stoky.
 Rešpektovať Dubnický potok, Kolačínsky potok, Lieskovský potok a ich drobné prítoky ako recipienty
vôd z povrchového odtoku.
 Realizovať úpravu Kolačínskeho potoka a jeho drobných prítokov z dôvodu zvýšenia prietočnej
kapacity korýt.
 Pri rešpektovaní pobrežných pozemkov do 5 m od brehovej čiary na oboch brehoch Kolačínskeho
potoka a jeho prítokov, dotvoriť vegetačné pásmo pre zabezpečenie funkcie hydrického biokoridoru.
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 Rešpektovať pásma ochrany existujúcich vodárenských zariadení, pri potrubí verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie do priemeru DN 500 vrátane 1,5 m a 2,5 m nad priemer DN 500 pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany.
 Rešpektovať oplotené OP I. stupňa existujúcich vodojemov a rezervovať územie pre ich navrhované
rozšírenie.
 V rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území
tak, aby odtok z daného územia do recipientu (potokov, odvodňovacích kanálov), terénu a vsaku
nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody
v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd
a pod.).
d/2.1. Aplikácia zásad a regulatívov vodného hospodárstva pre jednotlivé rozvojové časti
Zmeny č.5 a doplnku č.3:
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Rešpektovať pásmo ochrany prívodu SKV do VDJ Dubnica I. a Dubnica II., prívodu z VZ
Kameničany, zásobného potrubia pre II. tlakové pásmo, odpadového potrubia z VDJ Dubnica II.
 Rešpektovať OP I. stupňa VDJ Dubnica I. a Dubnica II.
 Rezervovať územie pre rozšírenie VDJ Dubnica II.
 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu II. tlakového pásma, zástavbu po kótu 285,0 m n.m.
gravitačne, zástavbu nad kótou 285,00 m n.m., výtlakom z ČS pri VDJ Dubnica II.
 Splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta (zberač FA-1)
 Vody z povrchového odtoku odvádzať do Dubnického potoka a miestnych drobných tokov
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch







Rešpektovať pásmo ochrany výtlačného potrubia do VDJ Dubnica III.
Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu II. tlakového pásma výtlakom z ČS pri VDJ Dubnica II.
Splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta cez kanalizačnú sieť lokality č.1
Vody z povrchového odtoku odvádzať do vsaku, resp. terénu
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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja






Riešiť zásobovanie pitnou vodou rozšírením rozvodnej siete I. a II. tlakového pásma
Splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta (zberač FA)
Vody z povrchového odtoku odvádzať do vsaku a odvodňovacieho kanála
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 navrhovanej
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zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja







Rešpektovať pásmo ochrany kanalizačného zberača FA-1
Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu I. tlakového pásma
Splaškové vody odvádzať do zberača FA-1 verejnej kanalizácie mesta
Vody z povrchového odtoku odvádzať do odvodňovacieho kanála
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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch







Rešpektovať pásmo ochrany zásobného potrubia II. tlakového pásma
Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu II. tlakového pásma
Splaškové vody odvádzať do zberača K verejnej kanalizácie mesta
Vody z povrchového odtoku odvádzať do Dubnického potoka
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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ

7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu I. tlakového pásma
 Odpadové vody odvádzať do zberača KA jednotnej kanalizácie mesta
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z rozvodnej siete verejného vodovodu
 Potrebný minimálny pretlak 0,25 MPa na, resp. nad hranicou tlakového pásma zabezpečiť domovou
ATS na prípojke
 Splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie, do doby realizácie akumulácia splaškov vo
vodotesných žumpách
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
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ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Rekonštruovať existujúce nevyhovujúce rozvodné potrubie DN 80
 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z rozvodnej siete verejného vodovodu
 Splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie, do doby realizácie akumulácia splaškov vo
vodotesných žumpách
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 10 UO R – ZÁPAD /zmena funkč. plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funkč.plôch

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu I. tlakového pásma s rozšírením akumulácie vo VDJ
Dubnica I. o 500 m3, realizáciou zásobného potrubia a rozvodnej siete a jej prepojením na existujúce
rozvodné potrubie v meste.
 Rešpektovať prívodné potrubie do VDJ Nová Dubnica a jeho pásmo ochrany
 Rezervovať územie pre zásobné potrubie vodovodu pre Priemyselný park
 Rešpektovať navrhovaný zberač D DN 300 verejnej splaškovej kanalizácie z Kolačína a jeho pásmo
ochrany
 Splaškové vody odvádzať verejnou kanalizáciou do zberača F
 Vody z povrchového odtoku odvádzať do vsaku, do Kolačínskeho potoka a odvodňovacieho kanála
 Riešiť potrebu zvýšenia prietočnej kapacity Kolačínskeho potoka a odvodňovacieho kanála úpravou
korýt s vytvorenou brehovou vegetačnou zónou
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu II. tlakového pásma
 Odpadové vody odvádzať do zberača GL jednotnej kanalizácie mesta
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu I. a II. tlakového pásma.
 Riešiť odvádzanie odpadových vôd v centrálnej časti deleným systémom, splaškové vody
kanalizáciou do existujúcej kanalizácie mesta a vody z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou
do Dubnického potoka.
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
 Riešiť odvádzanie odpadových vôd z ostatného územia verejnou kanalizáciou (v povodí zberačov H
a K), rozšírenie kanalizácie formou splaškových zberačov.
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 Rešpektovať existujúcu funkciu odľahčovacej stoky DN 1000 zo zberača G na sídlisku Centrum III.
 Riešiť prekládky kanalizačných zberačov a vodovodných potrubí tak, aby bola zachovaná ich
funkcia.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z individuálnych miestnych zdrojov
 Splaškové vody likvidovať v individuálnych vodotesných žumpách
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z individuálnych miestnych zdrojov
 Splaškové vody likvidovať v individuálnych vodotesných žumpách
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z individuálnych miestnych zdrojov
 Splaškové vody likvidovať v individuálnych vodotesných žumpách
 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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia






Riešiť zásobovanie pitnou vodou z rozvodnej siete I. tlakového pásma verejného vodovodu
Splaškové vody odvádzať do zberača HH verejnej kanalizácie mesta
Vody z povrchového odtoku odvádzať do vsaku
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 navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou z vodovodu ZŤS
 Splaškové vody odvádzať do zberača ZŤS a následne do verejnej kanalizácie mesta
 Vody z povrchového odtoku odvádzať do dažďovej kanalizácie ZŤS a následne do Lieskovského
potoka
 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 navrhovanej
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zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie
v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy

Pre rozvojové časti 20, 21 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
vodného hospodárstva.
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

 Rešpektovať prívodné potrubie do VDJ Nová Dubnica a jeho pásmo ochrany
 Rezervovať územie pre zásobné potrubie vodovodu pre Priemyselný park
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Realizovať prekládku potrubia rozvodnej siete verejného vodovodu
 Zrážkové vody zo strechy odvádzať do Dubnického potoka
ČASŤ 24 VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO

 Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144-IRH
zo dňa 9.9.2005, ktorým bol VZ Nová Dubnica – Kolačín zrušený
ČASŤ 25 VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma

 Rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009,
ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7
ČASŤ 26 VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO

 Rešpektovať Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo dňa
03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká rozhodnutie
o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom v Ilave, odborom
ŽP č.sp. ŽP-480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Považskej
Bystrici č. OÚŽP-766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO 1. stupňa a PHO 2.
stupňa vnútorná časť VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia časť pre VZ Dubnica nad
Váhom a Nová Dubnica – Kolačín.
ČASŤ 27 VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

 Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo dňa
7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej studne
HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č. 946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú. Klobušice.
OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III. stupňa sa nestanovuje
d/2.2. Aplikácia zásad a regulatívov vodného hospodárstva pre rozvoj územia, ktoré je
predmetom Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
 Rešpektovať ochranné resp. manipulačné pásma vodohospodárskej infraštruktúry a zariadení podľa
osobitných predpisov (podrobne uvedené v časti h/).
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 Rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009,
ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7
 Zásobovanie pitnou vodou zabezpečiť individuálnym spôsobom, dovozom.
 Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do miestnych tokov (rieky Váh a jeho
prítokov), resp. vsaku.
 Akceptovať existujúci systém odvádzania, resp. zneškodňovania odpadných vôd v rozvojovej lokalite
individuálnym zneškodňovaním a odvozom (pre potreby cca 4 - 6 pracovníkov).
 Akceptovať existujúci systém zneškodňovania a likvidácie kalov z nádrží v rozvojovej lokalite skládky
individuálnym zneškodňovaním a likvidáciou na mieste skládky, resp. v prípade obsahu aj
nebezpečných látok odvozom kalov preč zo skládky.
 Akceptovať systém odvádzania povrchových vôd z vodonepriepustného prekrytia odpadu mimo
telesa skládky do recipientu, resp. do terénu.
 Rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. a príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102.
d/3. Zásobovanie elektrinou
 Pri nových investíciách na území urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica a UO R –
Západ, ktorý mení funkčné využitie podstatnej časti urbanistického okrsku PP – Priemyselný park
Dubnica na bývanie:
- Preferovať zásobovanie elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie
- Realizovať 22 kV napájače do vstupnej transformátorovej spínacej stanice 22/0,4 kV
- Realizovať vstupnú kioskovú spínaciu transformátorovú stanicu 22/0,4 kV
- Realizovať distribučné kioskové transformátorové stanice 22/0,4 kV
- Realizovať káblový rozvod 22 kV medzi distribučnými transformátorovými stanicami slučkovaním
- Realizovať preloženie vzdušných 22 kV liniek v miestach, kde prekážajú navrhovanej výstavbe
- Realizovať osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií
 Dodržať ochranné pásma elektro infraštruktúry a zariadení podľa osobitných predpisov (podrobne
uvedené v kapitole h/).
d/3.1. Aplikácia zásad a regulatívov zásobovania elektrickou energiou pre jednotlivé rozvojové
časti Zmeny č. 5 a doplnku č. 3:
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Pre potrebu príkonu 150 kVA vybudovať kioskovú trafostanicu o výkone Ptp1 = 630 kVA
s napojením na existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina na napäťovej úrovni 22 kV
zaslučkovaním.
 Vhodnosť preloženia koncového úseku vonkajšieho nadzemného 22 kV VN vedenia, ktorého trasa
a ochranné pásmo čiastočne limitujú rozvoj územia, overiť na zonálnej úrovni (UŠ zóny).
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Pre potrebu príkonu 40 kVA zabezpečiť vyvedenie potrebného výkonu z navrhovanej kioskovej
trafostanice (Podháj 1) na NN napäťovej úrovni.
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ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja

 Pre potrebu 565 kVA vybudovať kioskové trafostanice o výkone Ptp3 = 2x630 kVA s napojením na
existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina na napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním.
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Pre potrebu 40 kVA potrebný výkon zabezpečiť z existujúcej distribučnej káblovej siete NN.
 Vhodnosť preloženia koncových úsekov vonkajších nadzemných 22 kV vedení – VN linky č. 1302
a 158, ktorých trasy a ochranné pásma limitujú rozvoj územia, overiť na zonálnej úrovni (UŠ zóny).
ČASŤ

5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

 Pre potrebu 200 kVA vybudovať kioskovú trafostanicu o výkone Ptp5 = 630 kVA s napojením na
existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina, na napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ

7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Pre potrebu príkonu 40 kVA potrebný výkon zabezpečiť z existujúcej distribučnej káblovej siete NN.
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Pre potrebu 100 kVA vybudovať kioskovú trafostanicu o výkone Ptp8 = 250 kVA s napojením na
existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina na napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním.
 Akceptovať územno-rozvojový limit trasy a ochranného pásma vonkajšieho nadzemného 110 kV
vedenia – dvojlinka VVN č. 7771 + 7780 a novej trasy vonkajšieho podzemného 22 kV vedenia
napájajúcej TS Visteon (PP Ilava), ktoré čiastočne limitujú rozvoj riešeného územia.
ČASŤ

9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Pre potrebu 50 kVA vybudovať kioskovú trafostanicu o výkone Ptp9 = 250 kVA s napojením na
existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina, na napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním.
ČASŤ 10 UO R – ZÁPAD /zmena funkč. plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funkč. plôch

 Pre potrebu 2100 kVA vybudovať sústavu 4 x kioskových trafostaníc o výkone Ptp10_1-4 = 4 x 630
kVA s napojením na existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina - VN linku č. 1302 na
napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním v predpokladaných centrách výkonového zaťaženia.
 Úsek vonkajšieho nadzemného 22 kV vedenia – VN linka č. 1302, limitujúci územný rozvoj zrušiť
a preložiť do novej trasy, ako vonkajšie podzemné elektrické vedenie (kábel).
 Severnú časť riešeného územia (okrsok PP – Priemyselný park Dubnica) zásobovať z navrhovanej
TS (v zmysle Zmeny č.4 a doplnku č.2 ÚPN mesta – variant 2), napojenej z rozvodne vodnej
elektrárne 22 kV vonkajším podzemným elektrickým vedením.
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Pre potrebu príkonu 28 kVA potrebný výkon zabezpečiť z existujúcej distribučnej káblovej siete NN.
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ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Potrebný elektrický príkon zabezpečiť vybudovaním nových energetických zariadení – nových
distribučných elektrických transformačných staníc a elektrických rozvodných sietí v oboch
napäťových úrovniach – VN a NN.
 V území vybudovať ďalšie dve distribučné zahusťovacie trafostanice typu kiosk - podzemný DTS 1 /
1000 kVA a typu kiosk - podzemný DTS 2 / 630 kVA.
 K navrhovaným trafostaniciam vybudovať nové VN 22 kV vonkajšie podzemné elektrické vedenia káblové a to preslučkovaním z existujúceho VN 22 kV káblového vedenia pri DTS 930 „ZABLOK“.
 Pre ďalšie výkonové kapacity navrhovanej zástavby uvažovať s rozšírením výkonovej kapacity
existujúcich distribučných trafostaníc.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Potrebný výkon zabezpečiť z existujúcej distribučnej káblovej siete NN.
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Potrebný výkon zabezpečiť z existujúcej distribučnej káblovej siete NN.
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 Akceptovať zásobovanie riešeného územia z existujúcej stožiarovej trafostanice napojenej na
distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina, na napäťovej úrovni 22 kV (vedenie č. 231).
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Akceptovať zásobovanie riešeného územia z existujúcich trafostaníc napojených na distribučnú
rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina, na napäťovej úrovni 22 kV (odbočka z vedenia č. 242), resp. variantne
z novej kioskovej trafostanice.
 Pre potrebu 100 kVA zabezpečiť trafostanicu o výkone Ptp16 = 160 kVA.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch

 Pre potrebu 300 kVA zabezpečiť kioskovú trafostanicu o výkone Ptp17cmz = 400 kVA s napojením
na existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina, na napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním.
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Pre potrebu 300 kVA zabezpečiť kioskovú trafostanicu o výkone Ptp18cmz = 400 kVA s napojením
na existujúcu distribučnú rozvodnú sieť SSE a.s. Žilina, na napäťovej úrovni 22 kV zaslučkovaním.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3. časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy

 Zrušiť úsek vonkajšieho nadzemného 22 kV vedenia – VN linka č. 219 a nahradiť ho vonkajším
podzemným, resp. variantne nadzemným elektrickým vedením.
 Nevyhnutnosť preloženia predmetného úseku vonkajšieho nadzemného 22 kV vedenia – VN linka č.
219 overiť v následných stupňoch projektovej prípravy stavby zbernej komunikácie, na základe
podrobného geodetického zamerania územia.
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ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

Pre rozvojové časti 21, 22 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
zásobovania elektrickou energiou.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 V riešenom území (súčasť okrsku A – CMZ) potrebný výkon zabezpečiť z existujúcej distribučnej
káblovej siete NN.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

24
25
26
27

VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma
VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

Pre rozvojové časti 24–27 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
zásobovania elektrickou energiou.
d/3.2. Aplikácia zásad a regulatívov zásobovania elektrickou energiou pre rozvoj územia, ktoré je
predmetom Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
 Dodržať ochranné pásma elektro-infraštruktúry a zariadení podľa osobitných predpisov (podrobne
uvedené v časti h/).
 Potrebný výkon zodpovedajúci súčasným nárokom naďalej zabezpečiť prostredníctvom existujúcej
prevodovej transformátorovej stanice VN/NN - 22/0,4 kV a existujúcej distribučnej siete NN.
 Vykurovanie pracovných miestností (pre potreby cca 4 - 6 pracovníkov) riešiť individuálnymi
elektrickými výhrevnými telesami.
d/4. Z á s o b o v a n i e p lyn o m
 Na území urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica a UO R - Západ, ktorý mení
funkčné využitie podstatnej časti urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre bývanie:
- Vybudovať VTL prípojku plynu – PN 2,5 Mpa
- Vybudovať regulačnú stanicu plynu 2,5 MPa / 0,4MPa – RS 20.000 m3/hod. na k.ú Nová Dubnica
- Vybudovať STL rozvody plynu pre potreby zásobovania a distribúcie ZP
 Rešpektovať ochranné resp. bezpečnostné pásma plynových rozvodov a zariadení podľa osobitných
predpisov (podrobne uvedené v kapitole h/).
d/4.1. Aplikácia zásad a regulatívov zásobovania plynom pre jednotlivé rozvojové časti Zmeny č.
5 a doplnku č. 3:
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať zo severu pripojením na STL
plynovod zásobujúci obytný súbor Pod hájom.
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať zo severu, predĺžením STL
plynovodu navrhovaného pre časť 2 / Podháj 2.
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ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja

 Južnú časť riešeného územia, ktorá nemá vybudovanú distribučnú sieť STL plynovodu, napojiť
z juhu pripojením na STL plynovod vedený v Kvašoveckej ul.
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať z juhu pripojením na STL
plynovod vedený v Ul. Kvášovec.
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať z východu aj západu,
pripojením na STL plynovody zásobujúce obytný súbor Pod hájom.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať z východu, pripojením na NTL
plynovod vedený v Hviezdoslavovej ul.
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať z juhu, pripojením v dvoch
bodoch na STL plynovod vedený v Prejtskej ul.
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať zo severozápadu, pripojením
na STL plynovod vedený v Lieskovskej ul., resp. v jej predĺžení.
ČASŤ 10 UO R – ZÁPAD /zmena funkč. plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funkč. plôch

 Zásobovanie riešeného územia plynom realizovať (v súlade so schválenou koncepciou Zmeny č.4
a doplnku č. 2 ÚPN mesta) s využitím RS VTL/STL/NTL s výkonom 10.000 m3.h-1 v k.ú. Nová
Dubnica, ktorá bude v prípade potreby zrekonštruovaná, alebo doplnená o jednu regulačnú radu.
 Napojenie riešeného územia na RS realizovať z juhozápadu, vybudovaním novej vetvy STL
plynovodu v koridore navrhovanej obslužnej komunikácie prepájajúcej Dubnicu nad Váhom s Novou
Dubnicou a následne vybudovaním novej distribučnej siete STL plynovodov.
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Riešené územie napojiť na distribučnú sieť plynovodu prostredníctvom NTL plynovodu vedeného vo
Fándlyho a Partizánskej ul.
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Napojenie rozvojovej západnej časti územia realizovať zo západu, pripojením na STL plynovod pri
OD LIDL.
 Napojenie rozvojovej severozápadnej časti územia realizovať pripojením na STL plynovod pri
okružnej križovatke.
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 V severnej časti územia, východne od okružnej križovatky, zabezpečiť prekládku STL plynovodu
v min. rozsahu.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

Pre rozvojové časti 13–15 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
zásobovania plynom z dôvodu, že napojenie riešených území na distribučnú sieť plynovodu sa
nenavrhuje.
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať z juhozápadu, pripojením na
STL plynovod vedený v Ul. Mladých budovateľov.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať z juhovýchodu, pripojením na
STL plynovod vedený v Továrenskej ul., resp. v jej predĺžení.
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať pripojením na STL plynovod
vedený riešeným územím.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

Pre rozvojové časti 20 - 22 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
zásobovania plynom.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Napojenie riešeného územia na distribučnú sieť plynovodu realizovať pripojením na STL plynovod
vedený juhozápadne od riešeného územia.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

24
25
26
27

VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma
VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

Pre rozvojové časti 24 - 27 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nie sú uplatnené zásady a regulatívy v oblasti
zásobovania plynom.
d/5. Z á s o b o v a n i e t e pl o m
d/5.1. Aplikácia zásad a regulatívov zásobovania teplom pre rozvojové
Zmeny č.5 a doplnku č.3:

časti
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ČASTI 1–5, 7–18, 20–27

 Rozvoj území v častiach 1–5, 7–18, 20–27 Zmeny č.5 a doplnku č.3 nepredpokladá výrazný zásah
do existujúcich rozvodov tepla. Úpravu, rozšírenie, resp. rekonštrukciu rozvodov tepla, alebo zdrojov
tepla zabezpečiť samostatne pri zadaní konkrétnej požiadavky jednotlivých objektov žiadajúcich
o dodávku tepla.
 Akceptovať rozvojovú koncepciu so zameraním na rovnocenné podmienky zásobovania energiami,
vrátane dodávky tepla budúcim prevádzkovateľom objektov.
 Okrem vlastných kotolní napojených na zemný plyn alebo iný zdroj energie zabezpečiť aj možnosti
dodávky tepla z centrálnych zdrojov tepla (CZT) v záujmovej oblasti.
 V max. miere akceptovať zdokumentované súčasné trasy siete rozvodu tepla, prípadne realizovať
prekládku jej úsekov podľa potreby optimálneho využitia územia.
 Akceptovať dva možné základné spôsoby zásobovania objektov teplom:
- napojenie objektov na existujúce zdroje tepla (CZT) s ich prípadnou úpravou, alebo
rekonštrukciou
- vybudovanie vlastných zdrojov tepla s prednostným využitím obnoviteľných zdrojov tepla,
kombinovanej výroby tepla a elektriky, prípadne s využitím zemného plynu.
 Uprednostniť využitie alternatívnych zdrojov tepla (slnečná energia, ...).
 Pri použití elektrickej energie ako zdroja, uprednostniť využitie tepelných čerpadiel.
 Pri použití plynu ako zdroja tepla, uprednostniť kombinovanú výrobu tepla a elektriky, ak to
nedovoľuje technické riešenie objektu, využiť kondenzačnú technológiu, resp. jej kombináciu
s nízkoteplotným kotlom.
 Plošne uplatňovať použitie BAT technológie v čase budovania, alebo úprav zdrojov tepla.
 Pred rekonštrukciou, obnovou, alebo budovaním povrchov (komunikácie, zeleň, spevnené plochy),
dôsledne zvážiť vybudovanie rozvodov tepla pre navrhované objekty v nevyhnutnom rozsahu tak,
aby nové plochy neboli zasiahnuté neskoršou výstavbou.
 Rozšírenie tepelnej siete navrhovať podľa známeho rozsahu výstavby v aktuálnom čase prípravy
realizácie objektov.
 Pre využitie tepla distribuovaného z centrálneho zdroja prostredníctvom teplovodu, umožniť
napojenia častí navrhovanej zástavby na jestvujúce vetvy rozvodu tepla s možnosťou ich rozšírenia,
alebo úpravy.
 Umožniť tiež dopojenie navrhovaných objektov na rozvod plynu a elektrickej energie s uplatnením
vybudovania vlastného zdroja tepla.
 Novonavrhovanú stavebnú štruktúru zásobovať teplom podľa energetických možností priestoru
v ktorom je situovaná a podľa miestnych kapacít existujúcich sietí.
 V oblasti centrálnej mestskej zóny a oblastiach s intenzívnejšou zástavbou neuvažovať s kotolňami
na pevné palivo (biomasu) z dôvodu priestorovej a prevádzkovej náročnosti. V ostatných,
predovšetkým okrajových oblastiach zvážiť tento spôsob po zabezpečení rozptylovej štúdie
jednotlivých zdrojov, ktorá preukáže vhodnosť riešenia v danej lokalite.
 V rámci problematiky zásobovania teplom akceptovať presun z kvantitatívnej stránky na kvalitatívnu.
Pre racionalizáciu výroby a spotreby tepla z tohto hľadiska zabezpečiť meranie a reguláciu,
spaľovanie vhodného paliva, ako aj dodatočné zatepľovanie existujúcich vykurovaných budov
a budovanie nových budov s vhodnými tepelno-technickými vlastnosťami.
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d/ 6 . T e le k o m u n ik á c ie
 Na území urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica a UO R - Západ, ktorý mení
funkčné využitie podstatnej časti urbanistického okrsku PP - Priemyselný park Dubnica pre bývanie:
- Pri výstavbe rešpektovať existujúce, v grafickej časti dokumentované trasy telekomunikačných
káblov
- Telekomunikačnú prevádzku rozvíjať na digitálnej báze a budovať optické prenosové trasy
- Doplniť rozvojovú strediskovú ústredňu (RSÚ).
d/6.1. Aplikácia zásad a regulatívov telekomunikácií pre rozvojové časti Zmeny č. 5
a doplnku č. 3:
ČASTI 1–5, 7–18, 20–27

 Napojenie a spôsob riešenia a použitia technológie prenosu telekomunikačných signálov
v aktuálnych územno-rozvojových častiach stanoví operátor Slovak Telecom a.s. BRATISLAVA a
v ďalšej prípravnej etape projektovej dokumentácie pre územné konanie sa upresní.
 Realizovať prístupové telekomunikačné prenosové systémy v pevnej sieti systémom podzemných
telekomunikačných vedení na báze optotechniky s využitím konceptu FTTC a FTTH.
 V súvislosti s modernizáciou pevnej telekomunikačnej siete zabezpečiť územnú rezervu pre uloženie
zemnej metalickej alebo optickej siete. Pre všetky inžinierske siete musí byť pritom vyčlenený
priestor tak, aby bola dodržaná platná priestorová norma.
d/6.2. Aplikácia zásad a regulatívov telekomunikácií pre rozvoj územia, ktoré je predmetom
Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
 Telekomunikačné služby spojené s rozvojom lokality skládky a kompostárne zabezpečiť
prostredníctvom mobilných sietí vybraných telekomunikačných operátorov.
e/

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany
a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej
stability vrátane plôch zelene

e/1. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
 Ochranu zastavaného územia zamerať na zabezpečenie, zachovanie a dotvorenie
charakteristického urbanistického usporiadania a architektonického výrazu najhodnotnejších
územných priestorov mesta (viď kartogram hodnotenia urbánnych priestorov mesta). Ochranou
zastavaného územia tiež zabezpečiť formovanie dezintegrujúcich a málo hodnotných priestorov na
integrujúcu, mestotvornú štruktúru. Ochrana musí tiež maximálne obmedziť negatívny vplyv na
prírodné systémy v priľahlom záujmovom území mesta i v meste samotnom.
 V návrhovom horizonte, pri reštrukturalizácii zastavaných plôch a pri intenzifikácii ich využitia hlavnú
pozornosť zamerať na zachovanie historických reliktov urbanistickej štruktúry a architektúry a ich
revitalizáciu a priestorové zapojenie do novo formovanej štruktúry mesta.
 Pri rozvoji častí mesta rešpektovať pôvodne založenú urbanistickú osnovu, skvalitňovať jej
funkčnosť a priestorotvornosť. Výrobu a ostatné hospodárske aktivity v meste dôsledne diferencovať
podľa nárokov na dopravu, aj parkovanie vozidiel a podľa váhy ich negatívneho vplyvu na obytné
prostredie.
 Osobitnú pozornosť venovať zachovaniu a rozširovaniu vnútroblokovej, uličnej a okrskovej zelene,
rešpektovať prírodné hydrické osi tokov, dotvárať ich priestorové pôsobenie a ekostabilizujúcu
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funkčnosť. Pri zakladaní a tvorbe nových plôch cintorína v zmysle územného plánu (okrsky N a K)
rešpektovať koncepciu ich prírodného charakteru.
 Dotvoriť funkčný, estetický a harmonický prechod medzi zastavaným územím mesta a jeho
najbližším okolím.
 Rešpektovať zásady a regulatívy rozvoja v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov:
- V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom nie sú evidované archeologické lokality, ktoré
by boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, ale vzhľadom na predpoklady potenciálnych
archeologických nálezov opierajúce sa o doložené archeologické lokality v k.ú. mesta Dubnica
nad Váhom, je v praxi nevyhnutné v stavebnej činnosti postupovať podľa zákona NR SR č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
- V jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na
zabezpečenie archeologického výskumu, je potrebné splniť nasledovné podmienky:
1. Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu Trenčín v stupni
územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej
stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu
Krajský pamiatkový úrad Trenčín vydá záväzné stanovisko po predchádzajúcom vyjadrení archeologického
ústavu SAV v Nitre v súlade s § 39 ods. 3 zákona NRSR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NRSR č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.
V zmysle § 37 ods. 3 citovaného zákona „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje pamiatkový
úrad na podnet stavebného úradu, Pamiatkového úradu SR alebo z vlastného podnetu“. V prípade záchranného
archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§ 7 –
AÚ SAV)“.

 V riešenom území Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 sa nenachádzajú žiadne pamiatky kultúrnej alebo
historickej hodnoty a ani žiadne známe archeologické náleziská. Nenachádzajú sa tu ani žiadne
známe paleontologické náleziská a významné geologické lokality, ktoré by mohli byť navrhovaným
rozvojom dotknuté.
Zásady a regulatívy stanovené v zmene č. 5 a doplnku č. 3 sa nemenia.
e/2. Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene
e/2.1. Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov
e/2.1.1. Ochrana a využitie nerastného bohatstva
 Pri rozvojových zámeroch rešpektovať ochranu nerastného bohatstva na k.ú. mesta Dubnica nad
Váhom v zmysle § 15, § 16, §18 a §19 Banského zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších
predpisov:
- Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Prievidzi č.: 1047-3366/He/Ša/2007 zo
dňa 28.12.2007, ktorým bol zrušený dobývací priestor (175) Dubnica nad Váhom I určený
Ministerstvom stavebníctva SSR o plošnom rozsahu 2,4336 ha na dobývanie výhradného ložiska
dolomitov a ktorým bolo zároveň zrušené CHLÚ Dubnica nad Váhom I.
- Akceptovať dobývací priestor „Dubnica nad Váhom – (629)“ určený na dobývanie výhradného
ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov a pieskov pre organizáciu KSR – Kameňolomy SR,
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s. r. o., Zvolen, nachádzajúci sa v k.ú. mesta Dubnica nad Váhom, vyznačený v ÚPN mesta
Dubnica nad Váhom z r. 1997.
- Akceptovať ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „4548 – Dubnica nad Váhom – Pažite,
štrkopiesky a piesky“ (ÚTES, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom), lokalizované v rámci hraníc
CHLÚ v zmysle rozhodnutia o určení zmeny CHLÚ vydaného Obvodným banským úradom
v Banskej Bystrici č. 2456/63/Pk-Oz/1989 zo dňa 30.12.1989, ktoré je vyznačené v ÚPN mesta
z r. 1997.
- Priamo v riešenom území Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1 sa nenachádzajú žiadne známe
lokality nerastného bohatstva, ktoré by mohli byť navrhovaným rozvojom dotknuté. Navrhovaný
územný rozvoj sa vo svojom obsahu nedotýka území a nerastov, ktoré spadajú pod režim
ochrany nerastného bohatstva.
Zásady a regulatívy stanovené v zmene č. 5 a doplnku č. 3 sa nemenia.
e/2.1.2. Ochrana a využitie vodárenských zdrojov
 Pri rozvojových zámeroch rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009
IVK zo dňa 31.3.2009., ktorým boli určené ochranné pásma I. a II. stupňa pre vodárenské zdroje
Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
e/2.1.3. Ochrana a využitie pôdy
Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy
 Rešpektovať Územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena č. 6
a doplnok č. 4 navrhovanú ochranu poľnohospodárskej pôdy a jej využívanie na k.ú. mesta Dubnica
nad Váhom v zmysle Zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.,
s účinnosťou od 1.5.2004 a Vyhlášku 508/2004 Z. z. § 5 (vykonávacia vyhláška k zákonu č.
220/2004 Z. z. § 27).
 Akceptovať rovnako „Spoločné metodické usmernenie pre orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy
a orgány územného plánovania“, vydané MP SR a MVRR SR dňa 11. 08. 2004.
 Akceptovať záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie riešený v rámci
Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena č. 6 a doplnok č. 4
vyhodnotením záberu poľnohospodárskej pôdy, s udelením súhlasu Krajského pozemkového úradu
v Trenčíne v zmysle § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 Akceptovať odstránenie vegetačného krytu a vrchnej časti ornice pred začatím výstavby rozšírenia
skládky. Skrývku vrchnej časti ornice pred začatím výstavby rozšírenia skládky použiť podľa
rozhodnutia ObPÚ na zúrodnenie, časť podorničia uložiť v rámci existujúceho areálu skládky
odpadov Luštek a následne využiť ako substrát pre rekultiváciu III. etapy.
e/2.2. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania
ekologickej stability vrátane plôch zelene
 Akceptovať nasledovnú základnú kostru ekologickej stability v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na administratívnom území mesta Dubnica
nad Váhom, vymedzenú podľa v súčasnosti platných územnoplánovacích podkladov a dokumentov,
premietnutú aj v rámci územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – Zmena
č.5 a doplnok č.3:
/ Prvky ÚSES regionálneho významu – stav:
- biocentrum Slopský vrch – Holázne – Beňova skala
- biocentrum Grófovec – Markovica – Ihrište
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- biocentrum Prejta – Savčiná
- biokoridor Alúvium rieky Váh
- biokoridor prepájajúci biocentrá regionálneho významu Grófovec – Markovica – Ihrište a Baba
/ Prvky ÚSES miestneho významu – návrh ÚPN mesta Dubnica nad Váhom:
- biocentrum Prejtianske jazero
- biokoridor pozdĺž Dubnického potoka
- biokoridor pozdĺž Prejtianskeho potoka
- biokoridor pozdĺž Kolačínskeho potoka
- biokoridor Hrana južnej terasy Váhu s nelesnou drevinovou vegetáciou (výrazná prírodná línia
v štruktúre mesta)
- ekostabilizačný prvok v línii odvodňovacieho kanála od PD Kvášovec až po jeho zaústenie do
Kolačínskeho potoka v dĺžke cca 1,8 km.
 Akceptovať nasledovné vymedzenie chránených území na administratívnom území mesta Dubnica
nad Váhom v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, premietnuté aj v rámci územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
– Zmena č.5 a doplnok č.3:
/ Národná sústava chránených území – návrh:
- Dúbravy, s predpokladanou kat. PR (výmera 30 ha, na admin. území mesta Dubnica nad
Váhom, k.ú. Prejta)
- Kameničanský luh, s predpokladanou kat. CHA (výmera 15 – 20 ha, časť na admin. území
mesta Dubnica nad Váhom, k.ú. Prejta, s presahom na k.ú. Kameničany, Slavnica)
- Kopanica, s predpokladanou kat. CHA (výmera 3,20 ha, na admin. území mesta Dubnica nad
Váhom, k.ú. Prejta)
- Kvašovec, s predpokladanou kat. CHA (výmera 2,0 ha, na k.ú. mesta Dubnica nad Váhom)
/ Národná sústava chránených území – stav:
- Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko, vyhlásené Vyhl. č. 435 Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky zo 17. septembra 2009 (výmera 40,77 ha, časť na k.ú. mesta
Dubnica nad Váhom, s presahom na k.ú. Borčice a Nemšová).
 V súlade s aktualizovaným Programom starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014
a Akčným plánom na roky 2008 – 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade
Slovenska na roky 2008 – 2014 akceptovať nasledovné zásady a regulatívy:
- v procese prípravy územno-plánovacej dokumentácie všetkých stupňov presadzovať ochranu
a trvalo udržateľné využívanie mokradí v zmysle usmernenia MVRR SR č. MVRR: 087994/28696-6 zo dňa 14.5.2008 na ochranu mokradí:
*„Štrkoviskové jazerá v Dubnici nad Váhom“ ako regionálne významnú mokraď (biotop 3,5,15)
o rozlohe 30,00 ha, uvedenú v zozname pod p.č. 89
*„Prejtský rybník pri Váhu“ ako lokálne významnú mokraď (biotop 3,15) o rozlohe 10,00 ha,
uvedenú v zozname pod p.č. 182
*„Prejtské rybníky v doline Prejtského potoka“ ako lokálne významnú mokraď (biotop 3,8,15,16)
o rozlohe 0,90 ha, uvedenú v zozname pod p.č. 186
*„Alúvium Kolačínskeho potoka“ ako lokálne významnú mokraď (biotop 1,2,15) o rozlohe 0,50 ha,
uvedenú v zozname pod p.č. 187
- zabrániť ďalšiemu úbytku alebo degradácii mokradí a ich biologickej diverzity
- zabezpečiť obnovu mokradí
- vhodne zohľadňovať potreby ochrany, zachovania a zveľaďovania mokradí
- zamedziť výrubom a znečisťovaniu brehových porastov
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 Revitalizovať vegetačné pásmo pozdĺž Kolačínskeho potoka v súvislosti s potrebnou navrhovanou
úpravou voči vybreženiu vôd.
 Vzhľadom na to, že v súčasnom období spracovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 ÚPN mesta Dubnica
nad Váhom nie sú k dispozícii všetky aktuálne údaje a mapovanie využiteľné pre výkres ochrany
prírody a tvorby krajiny, bude tento vypracovaný cieľovo vrátane textovej časti ako súčasť nového
ÚPN mesta Dubnica nad Váhom, s kompletnou aktualizáciou v rozsahu k.ú. mesta.
 V súlade s aktualizovaným Programom starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a
Akčným plánom na roky 2008 – 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade
Slovenska na roky 2008 – 2014 v širšom územnom kontexte s predmetom zmeny č. 6 a doplnku č. 4
– časť 1, akceptovať v procese uplatňovania rozvoja podľa územno-plánovacej dokumentácie
zásady a regulatívy zamerané na presadzovanie ochrany a trvalo udržateľného využívania mokradí
v zmysle usmernenia MVRR SR č. MVRR: 08-7994/28696-6 zo dňa 14.5.2008 na ochranu mokrade
„Štrkoviskové jazerá v Dubnici nad Váhom“, ako regionálne významnej mokrade (biotop 3,5,15)
o rozlohe 30,00 ha, uvedenú v zozname pod p.č. 89. (Vo vzdialenejšom kontakte s predmetom
zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1).
 V širšom územnom kontexte s predmetom zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1, akceptovať pri
uplatňovaní navrhovaného územného rozvoja Vtáčie územie Dubnické štrkoviská, vyhlásené za
chránené v r. 2009 (vo vzdialenejšom kontakte s predmetom zmeny č. 6 a doplnku č. 4– časť 1).
e/2.3. Aplikácia a spresnenie zásad a regulatívov ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene pre rozvojové časti 1–5 a 7–18, 20–27 Zmeny č. 5 a doplnku č. 3:
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Uplatnenie výrazného zastúpenia vysokej zelene, vzhľadom k exponovanej územnej polohe častí 1,
2 a jej vnímaní v krajinnom obraze mesta, s určením % jej zastúpenia min. 25 % (0,25 ha /1 RD / 1
ha pozemku).
 Funkčné plochy zelene riešiť s ohľadom tiež na ich ekostabilizačnú funkciu.
ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE – KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

Bez špecifických nárokov na vymedzenie ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody
a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene v častiach 3–5.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Bez špecifických nárokov na vymedzenie ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody
a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene v častiach 7–9.
ČASŤ 10 UO R – ZÁPAD / zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funk. plôch

 Rozvoj územia podmienený akceptáciou krajinno-ekologických podmienok vyplývajúcich
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z miestneho biokoridoru pozdĺž Kolačínskeho potoka na rozhraní administratívnych území miest
Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica a ekostabilizačného prvku v línii odvodňovacieho kanála od PD
Kvášovec až po jeho zaústenie do Kolačínskeho potoka v dĺžke cca 1,8 km.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

11
12
13
14
15
16
17
18

FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch
CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja
MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)
ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia
CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch
CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

Bez špecifických nárokov na vymedzenie ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody
a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene v častiach 11–
18.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

20
21
22
23
24

PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy
MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy
ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA – DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy
CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT
VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA – KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO

Bez špecifických nárokov na vymedzenie ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody
a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene v častiach 20–
24.
ČASŤ 25 VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY – SLÁVNICA / ochranné pásma

 Pri ochrane a využívaní vodárenských zdrojov v časti 25 rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP
v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre
VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
ČASŤ 26 VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO

Bez špecifických nárokov na vymedzenie ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody
a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene v časti 26.
ČASŤ 27 VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

 Pri ochrane a využívaní vodárenských zdrojov v časti 27 rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP
v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo dňa 7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie
o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej studne HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č.
946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú. Klobušice. PI I. stupňa nie je navrhnuté a OP III.
stupňa sa nestanovuje.
e/2.4. Aplikácia a spresnenie zásad a regulatívov ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, resp. vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene pre územie, ktoré je predmetom zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
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 Rozvoj územia, ktoré je predmetom zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1, je podmienený akceptáciou
krajinno-ekologických podmienok vyplývajúcich z regionálneho hydrického biokoridoru rieky Váh
v kontakte s navrhovaným rozvojovým územím rozšírenia regionálnej skládky komunálneho odpadu
a kompostárne.
 Pri ochrane a využívaní vodárenských zdrojov rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany,
vrty HKS-3, 6, 7.
 Pri uplatňovaní navrhovaného územného rozvoja akceptovať skutočnosť, že riešené územie Zmeny
č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1 svojim predmetom veci je zaradené do 1. stupňa územnej ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 Pri uplatňovaní navrhovaného územného rozvoja akceptovať skutočnosť, že predmetom územného
rozvoja je územie v súčasnosti poľnohospodársky využívané v bezprostrednej blízkosti existujúcej
skládky odpadov Luštek, pričom na danom území sa nenachádzajú žiadne prvky územného systému
ekologickej stability.
 Pri uplatňovaní navrhovaného územného rozvoja akceptovať skutočnosť, že riešené územie sa
nachádza v dotyku s biokoridorom nadregionálneho významu – vodný tok Váh (vo vzdialenosti cca
300 m), od ktorého je oddelené ochrannou protipovodňovou hrádzou a prístupovou komunikáciou
vedúcou na existujúcu Skládku odpadov Luštek. Uvedený hydrický biokoridor však navrhovaným
rozvojom nebude priamo ovplyvnený a tak navrhovaný územný rozvoj nebude mať závažný
negatívny vplyv na prvky ÚSES v dotknutom území.
 Optimalizovať rušivý vplyv cudzorodého (antropogénneho) elementu v územnom rozsahu
súčasného areálu skládky Luštek vrátane jej navrhovaného rozšírenia v scenérii krajiny z hľadiska
estetického.
 Za rozhodujúce, najexponovanejšie krajinárske panoramatické priehľady pri optimalizácii začlenenia
skládky odpadov do krajiny a eliminácii rušivých vplyvov považovať pohľady v smere od sídelného
útvaru Dubnica nad Váhom, od rieky Váh, ako i od diaľnice D1. V týchto diaľkových priehľadoch je
existujúca skládka odpadov pohľadovo najexponovanejšia a možno konštatovať, že pôsobí rušivo.
Zo strany obce Bolešov je skládka odpadov menej exponovaná, nakoľko ju čiastočne prekrývajú
brehové porasty rieky Váh.
 Dôležitým predpokladom optimálneho začlenenia skládky odpadov do krajiny je spôsob riešenia
rozhrania jej pozemku a okolitej poľnohospodárskej krajiny. Jej začlenenie do prírodného prostredia
je potrebné riešiť projektom sadových úprav.
 Areál skládky odpadov je potrebné lemovať na hranici pozemku vzrastlou zeleňou, za účelom
plynulejšieho prechodu medzi poľnohospodárskymi plochami a rôznorodou stromovou zeleňou.
Výsadbu ochrannej a izolačnej zelene realizovať formou stromového porastu po obvode funkčných
plôch areálu skládky odpadov Luštek, vzhľadom k exponovanej polohe a jej vnímaní v krajinnom
obraze mesta.
 Ochrannú a izolačnú zeleň uplatniť formou stromového porastu po obvode funkčných plôch areálu
skládky a kompostárne, vzhľadom k exponovanej polohe a jej vnímaní v krajinnom obraze mesta, s
určením % jej zastúpenia min. 20 % z celkovej rozvojovej plochy).
 Funkčné plochy izolačnej zelene a rekultivačnej zelene založiť a riešiť s ohľadom tiež na ich
ekostabilizačnú funkciu, so zastúpením druhovej skladby porastov zodpovedajúcej danému
krajinnému prostrediu.
 Areál skládky odpadov po jej uzatvorení je potrebné zrekultivovať tak, aby pri začlenení do okolitej
krajiny skládka nepôsobila rušivo a mohla byť optimálne vrátená späť do prírodného prostredia a zo
zákona monitorovaná nasledujúcich 30 rokov. Vhodnou rekultiváciou územia skládky odpadov je
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potrebné zabezpečiť jej postupné začlenenie do potenciálnych funkčných plôch významnej izolačnej
a ochrannej zelene vo väzbe na lesopark "Niva Váhu", v zmysle regulatívov pôvodného ÚPN mesta
Dubnica nad Váhom.
f/

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

f/1. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie vo väzbe Zmeny č.5 a doplnku č.3
k predchádzajúcej ÚPD
 Pre zabezpečenie súladu opatrení špecifikovaných predchádzajúcou ÚPD ktoré zostávajú v platnosti
so Zmenou č.5 a doplnkom č.3, je potrebné:
- V častiach mesta ďalej zvyšovať kvalitu obytného i výrobného prostredia a nepripustiť vznik
zdrojov znečistenia ovzdušia, vody, nadmernej hlučnosti, prašnosti a ostatnej environmentálnej
záťaže.
- Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch Priemyselného parku Dubnica
v zmysle predchádzajúcej Zmeny č. 4 a doplnku č. 2 ÚPN mesta, funkčne a priestorovo
korigovanej Zmenou č.5 a doplnkom č.3, dôsledne dbať na environmentálnu prijateľnosť
lokalizovaných investičných celkov.
- Rozvojové funkčné plochy priemyselného parku v kontakte s obytnou zónou UO R - Západ
navrhovanou v rámci Zmeny č.5 a doplnku č.3 orientovať predovšetkým na ľahkú strojársku,
elektrotechnickú a podobnú výrobu s pridanou hodnotou (výpočtová technika, mikroelektronika
a pod.), ktorá prevažne nebude podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
- Na území priemyselného parku aj z dôvodu kontaktu s navrhovanou obytnou funkciou UO R Západ zabezpečiť plochy s vegetačným krytom (bez započítania dlažieb) v optimálnom rozsahu
35 % z celkovej rozlohy jeho funkčných plôch, minimálne však v rozsahu 20 %.
- Zabezpečiť kvalitu životného prostredia kontaktných obytných zón mesta - prioritne obytnej zóny
UO R - Západ navrhovanej v rámci Zmeny č.5 a doplnku č.3 vo vzťahu k prevádzke
Priemyselného parku Dubnica v zmysle príslušných hygienických noriem a legislatívy.
 V súlade s opatreniami špecifikovanými predchádzajúcou ÚPD ktoré zostávajú v platnosti, vytvárať
na základe koncepcie predmetnej Zmeny č.5 a doplnku č.3 nasledovné predpoklady pre súlad
všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie udržateľného rozvoja:
- U častí 1–5 a 7–12 orientovaných na funkčné plochy bývania, občianskej vybavenosti, resp. tiež
polyfunkciu, využívaných činnosťou, ktorá nebude negatívne pôsobiť na životné prostredie, sama
však môže byť negatívne ovplyvnená škodlivo pôsobiacimi faktormi prostredia, zabezpečiť
elimináciu negatívnych dopadov jestvujúceho prostredia na želateľnú obytnú funkciu a zdravie
obyvateľov v zmysle opatrení špecifikovaných predchádzajúcou ÚPD, ktoré zostávajú v platnosti.
- Zabezpečiť u rozvojových návrhov častí 13–15 orientovaných na funkčné plochy záhradkárskych
a chatových lokalít, resp. agroturistiky, spôsob využívania činnosťou bez priamych negatívnych
vplyvov na životné prostredie.
- Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvojových návrhov u častí 16–18 orientovaných na
funkčné plochy výroby, skladov, služieb a technického vybavenia, rozvoj zmiešanej funkcie
(občianska vybavenosť + výroba) klásť dôraz na environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných
investičných celkov a eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
- U rozvojových návrhov častí 20–23 orientovaných na funkciu dopravy, ktoré svojou podstatou
(čiastočná úprava, resp. modifikácia trás a modernizácia, či vylepšenie pomerov statickej
dopravy) z hľadiska koncepcie starostlivosti o životné prostredie nemenia, len korigujú pôvodnú
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situáciu navrhovanú predchádzajúcou ÚPD, zabezpečiť reguláciu v zmysle regulatívov
špecifikovaných v predchádzajúcich ÚPD, ktoré zostávajú v platnosti.
- V častiach 24–27, orientovaných na problematiku vodárenských zdrojov a ich pásiem hygienickej
ochrany, rešpektovať Rozhodnutia ObÚŽP v Trenčíne.
 V oblasti ochrany ovzdušia
- Pozornosť sústrediť na monitorovanie, sledovanie a vyhodnocovanie znečistenia ovzdušia ako
jeden z najsledovanejších ukazovateľov kvality životného prostredia. Zamerať sa prioritne na
zdroje znečistenia výrazne sa podieľajúce na znečistení ovzdušia v meste – priemyselné závody
a prevádzky v intraviláne ako aj cestné komunikácie s intenzívnou dopravou.
- U rozvojových návrhov častí 1–5 a 7–12 orientovaných na funkčné plochy bývania, občianskej
vybavenosti, resp. tiež polyfunkciu uplatniť spôsob vykurovania na báze pevných a kvapalných
vykurovacích palív environmentálne vyhovujúcim médiom – zemným plynom, elektrickou
energiou, resp. tiež alternatívnymi zdrojmi energie.
- Spôsob funkčného využívania u rozvojových návrhov častí 13–15 orientovaných na funkčné
plochy záhradkárskych a chatových lokalít, resp. agroturistiky zabezpečiť tak, aby nemali
negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia.
- U rozvojových návrhov častí 16–18 orientovaných na funkčné plochy výroby, skladov, služieb
a technického vybavenia, rozvoj zmiešanej funkcie (občianska vybavenosť + výroba) uplatniť
spôsob vykurovania na báze pevných a kvapalných vykurovacích palív environmentálne
vyhovujúcim médiom – zemným plynom, elektrickou energiou, resp. alternatívnymi zdrojmi
energie. Nepripustiť technológiu výroby a prevádzky, ktorá by bola zdrojom znečistenia ovzdušia.
- Ostatné opatrenia na ochranu ovzdušia špecifikované v predchádzajúcich ÚPD zostávajú
v platnosti.
 V rámci ochranných opatrení v oblasti vodného hospodárstva
/ Ochrana vodárenských zdrojov
Ochranu vodárenských zdrojov zabezpečiť v zmysle koncepcie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
Zmena č.5 a Doplnok č.3, ktorá:
- Rešpektuje Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009.,
ktorým boli určené ochranné pásma I. a II. stupňa pre vodárenské zdroje Kameničany, vrty HKS3, 6, 7.
- Rešpektuje Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144-IRH
zo dňa 9.9.2005, ktorým bol zrušený vodárenský zdroj Nová Dubnica – Kolačín a jeho OP I.
stupňa a OP II. stupňa – vnútorná časť, ktoré zasahuje do k.ú. Dubnica nad Váhom.
- Rešpektuje Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo
dňa 03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká
rozhodnutie o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom
v Ilave, odborom ŽP č.sp. ŽP-480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu
ŽP v Považskej Bystrici č. OÚŽP-766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO
1. stupňa a PHO 2. stupňa vnútorná časť VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia
časť pre VZ Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica – Kolačín.
- Rešpektuje Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo
dňa 7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej
studne HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č. 946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú.
Klobušice. OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III. stupňa sa nestanovuje
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/ Ostatné opatrenia na ochranu vodných pomerov špecifikované v predchádzajúcich ÚPD
zostávajú v platnosti.
 V oblasti ochrany pôdy
- Ako zdroj možnej kontaminácie pôdy dusičnanmi a jej ohrozenia eróziou v územných častiach
riešených v rámci Zmeny č.5 a doplnku č.3 prichádza do úvahy potenciálne u častí 13–15
orientovaných na funkčné plochy záhradkárskych lokalít, resp. agroturistiky. V týchto častiach je
potrebné využívanie územia zamerať na zamedzenie používania dusičnanov a ohrozenie pôdy
vodnou a veternou eróziou eliminovať terasovým usporiadaním terénu s podporou trvalej nízkej,
krovinovej a stromovej zelene.
 V oblasti ochrany biotopov a vegetácie
/ Nové rozvojové návrhy v rámci Zmeny č.5 a doplnku č.3 sú situované mimo bioticky významných
území, nezasahujú do chránených území prírody a krajiny. Vyžaduje sa však, aby v zmysle
koncepcie rešpektovali existujúce prvky územného systému ekologickej stability a z hľadiska
ochrany biotopov a vegetácie dodržali nasledovné princípy a zásady:
- neobmedzovať kvalitatívny rozvoj rastlinných spoločenstiev a nevnášať do prostredia
nepôvodné a agresívne rastlinné druhy,
- zabrániť znižovaniu stability ekosystémov neuváženou likvidáciou pôvodných spoločenstiev,
- nevytvárať ťažko prekonateľné bariéry pre migráciu živočíchov.
/ V platnosti zostávajú opatrenia
v predchádzajúcich ÚPD.

na

ochranu

biotopov

a vegetácie

špecifikované

 V oblasti nakladania s odpadmi
- Akceptovať zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na území mesta v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a schváleným Programom
odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005.
- Akceptovať v súčasnosti platný Program odpadového hospodárstva mesta do r. 2005, pričom
problematiku nakladania s odpadmi korigovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Dubnica nad Váhom č. 07/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Dubnica nad Váhom č. 10/2007 o nakladaní s odpadom. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Dubnica nad Váhom č. 07/2008 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom podľa
ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov s odkazom na ustanovenie § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
/ Ostatné opatrenia na hospodárenie s odpadom špecifikované v predchádzajúcich ÚPD zostávajú
v platnosti.
 V rámci ochranných opatrení z titulu radónového rizika a požiadaviek na obmedzenie ožiarenia
z radónu
- Opatrenia na ochranu voči radónovému riziku a požiadavky na obmedzenie ožiarenia z radónu
ovzdušia špecifikované v predchádzajúcich ÚPD zostávajú v platnosti.
Týkajú sa predovšetkým častí 1–5 a 7–12 orientovaných na rozvoj funkcie bývania a čiastočne
častí 16–18 v ich uzavretých prevádzkových priestoroch.
Pri regulácii výstavby, resp. prestavby stavebnej štruktúry v predmetných častiach je potrebné
riadiť sa vyhláškou č.406 Ministerstva zdravotníctva SR z 26. júna 1992 o požiadavkách na

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

87

obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, resp. jej následnými možnými
novelizáciami.
 V oblasti optimalizácie hlukových pomerov
Optimalizáciu hlukových pomerov koncepčne zameranú na ochranu pred nadmerným hlukom
a vibráciami z výrobných prevádzok a dopravy, zabezpečiť s cieľom dodržania najvyššie prípustných
ekvivalentných hladín hluku vo vonkajších priestoroch dané Nariadením vlády SR č. 40/2002
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami nasledovne:
/ Ochrana pred nadmerným hlukom z dopravy:
- výrobné zóny, areály závodov v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, železníc bez obytnej
funkcie ................................................................................. deň 70 dB(A), noc 60 dB(A)
- vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy zberných komunikácií
a hlavných železničných ťahov ............................................ deň 60 dB(A), noc 50 dB(A)
- V častiach 1–5 a 7–12 orientovaných na funkčné plochy bývania je potrebné zabezpečiť
ochranu navrhovaného obytného prostredia pred nadmerným hlukom z dopravy v zmysle
príslušných hygienických noriem a legislatívy
- V častiach 16–18 orientovaných na funkčné plochy výroby, skladov, služieb a technického
vybavenia, rozvoj zmiešanej funkcie (občianska vybavenosť + výroba) zabezpečiť
neprekročenie prípustných ekvivalentných hladín hluku z príslušnej dopravnej prevádzky vo
vzťahu k obytnému prostrediu.
- Pri ďalšej príprave investícií je potrebné v odôvodnených prípadoch vypracovať hlukové
štúdie a venovať pozornosť ochrane prostredia pred nadmerným hlukom produkovaným
automobilovou dopravou a zabezpečiť neprekročenie prípustných ekvivalentných hladín
hluku.
/ Ochrana pred nadmerným hlukom z výrobných prevádzok:
- Optimalizáciu hlukových pomerov vyplývajúcich z výrobnej prevádzky je v nadväzných
úrovniach investičnej prípravy potrebné zabezpečiť v častiach 16–18 orientovaných na
funkčné plochy výroby, skladov, služieb a technického vybavenia, rozvoj zmiešanej funkcie
(občianska vybavenosť + výroba).
/ Ostatné opatrenia zamerané na optimalizáciu
v predchádzajúcich ÚPD zostávajú v platnosti.

hlukových

pomerov

špecifikované

f/2. Aplikácia a spresnenie zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie pre rozvojové
časti 1–5 a 7–18 a 20–27 Zmeny č. 5 a doplnku č. 3:
ČASŤ 1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch
ČASŤ 2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch bývania u častí 1,2 dôsledne dbať na
environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov, v súlade s obytnou funkciou.
 V rámci navrhovaných funkčných plôch bývania v častiach 1,2 nepripustiť urbánnu štruktúru,
zariadenia a činnosti, ktorých vplyv by negatívne pôsobil na obytné životné prostredie a jeho zložky.
 Rozvoj územia častí 1,2 zabezpečiť pred extravilánovými vodami z povrchového odtoku formou
uplatnenia trvalých trávnych porastov a zasakovacích rigolov na hranici zastavaného územia,
určených na transformáciu povodňovej vlny.
 Odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku v častiach 1–2 zabezpečiť nasledovne:
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- v časti 1 splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta (zberač FA-1), a vody
z povrchového odtoku do Dubnického potoka a miestnych drobných tokov,
- v časti 2 splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta cez kanalizačnú sieť časti 1
a vody z povrchového odtoku do vsaku, resp. terénu.
ČASŤ 3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE – KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY / zmena funkčných plôch

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch bývania u častí 3–5 dôsledne dbať na
environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov, v súlade s obytnou funkciou.
 V rámci navrhovaných funkčných plôch bývania, resp. polyfunkčných plôch v častiach 3–5
nepripustiť urbánnu štruktúru, zariadenia a činnosti, ktorých vplyv by negatívne pôsobil na obytné
životné prostredie a jeho zložky.
 Odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku v častiach 3–5 zabezpečiť nasledovne:
- v časti 3 splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta (zberač FA) a vody
z povrchového odtoku do vsaku a odvodňovacieho kanála,
- v časti 4 splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta (zberač FA-1) a vody
z povrchového odtoku do odvodňovacieho kanála,
- v časti 5 splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta (zberač K) a vody
z povrchového odtoku do Dubnického potoka.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch bývania u častí 7–9 dôsledne dbať na
environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov, v súlade s obytnou funkciou.
 V rámci navrhovaných funkčných plôch bývania, resp. polyfunkčných plôch v častiach 7–9
nepripustiť urbánnu štruktúru, zariadenia a činnosti, ktorých vplyv by negatívne pôsobil na obytné
životné prostredie a jeho zložky.
 Odvádzanie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku v častiach 7–9 zabezpečiť nasledovne:
- v časti 7 splaškové vody odvádzať do jednotnej kanalizácie mesta (zberač KA),
- v častiach 8–9 splaškové vody odvádzať do verejnej kanalizácie mesta, do doby realizácie
akumulácia splaškov vo vodotesných žumpách.
ČASŤ 10 UO R – ZÁPAD / zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funk. plôch

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch bývania u časti 10 dôsledne dbať na
environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov, v súlade s obytnou funkciou.
 V rámci navrhovaných funkčných plôch bývania, resp. polyfunkčných plôch v časti 10 nepripustiť
urbánnu štruktúru, zariadenia a činnosti, ktorých vplyv by negatívne pôsobil na obytné životné
prostredie a jeho zložky.
 Pri návrhu extenzívnej zástavby akceptovať nasledovné regulatívy intenzity využitia navrhovaných
funkčných plôch označených indexmi R.3a, R.3b, PP.6 a R.11:
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- pri funkčných plochách R.3a, PP.6 a R.11 dodržať pomer zastavanej plochy k nezastavanej
ploche s prevahou zelene 30 % ku 70 %,
- pri funkčných plochách R.3b – uvažovať veľkosť pozemku min. 800 m2 a dodržať min. 70%-né
zastúpenie zelene,
- zastavané plochy situovať odťažito od ekostabilizačného prvku línie odvodňovacieho kanála.
 Zabezpečiť dostatočnú prietočnú kapacitu Kolačínskeho potoka a odvodňovacieho kanála úpravou
korýt s vytvorenou brehovou vegetačnou zónou, pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku
vsakom.
 Splaškové vody odvádzať verejnou kanalizáciou do zberača F, vody z povrchového odtoku odvádzať
do vsaku, do Kolačínskeho potoka a odvodňovacieho kanála.
 Zabezpečiť potrebu zvýšenia prietočnej kapacity Kolačínskeho potoka a odvodňovacieho kanála
úpravou korýt s vytvorenou brehovou vegetačnou zónou.
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch bývania u časti 11 dôsledne dbať na
environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov, v súlade s obytnou funkciou.
 V rámci navrhovaných funkčných plôch bývania v časti 11 nepripustiť urbánnu štruktúru, zariadenia
a činnosti, ktorých vplyv by negatívne pôsobil na obytné životné prostredie a jeho zložky.
 Odpadové vody odvádzať do zberača GL jednotnej kanalizácie mesta.
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch občianskej vybavenosti a dopravy
u časti 12 dôsledne dbať na environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov,
v súlade s kontaktnou obytnou funkciou.
 V rámci navrhovaných funkčných plôch občianskej vybavenosti a dopravy v časti 12 nepripustiť
urbánnu štruktúru, zariadenia a činnosti, ktorých vplyv by negatívne pôsobil na obytné životné
prostredie a jeho zložky.
 Odvádzanie odpadových vôd v centrálnej časti riešiť deleným systémom, splaškové vody
kanalizáciou do existujúcej kanalizácie mesta a vody z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou
do Dubnického potoka.
 Odvádzanie odpadových vôd z ostatného územia riešiť verejnou kanalizáciou (v povodí zberačov H
a K), rozšírenie kanalizácie formou splaškových zberačov.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 V častiach 13–15 splaškové vody likvidovať v individuálnych vodotesných žumpách.
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch výroby v časti 16 dôsledne dbať na
environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov.
 Na území funkčných plôch výroby v časti 16 zabezpečiť plochy s vegetačným krytom (bez
započítania dlažieb) v rozsahu min 20 % z celkovej rozlohy funkčných plôch.
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 Zabezpečiť ochranu kontaktného obytného územia mesta pred nadmerným hlukom a vibráciami
z výrobnej prevádzky v zmysle príslušných hygienických noriem a legislatívy (Nariadenie vlády SR č.
40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami).
 Splaškové vody odvádzať do zberača HH verejnej kanalizácie mesta, vody z povrchového odtoku
odvádzať do vsaku.
ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja funkčných plôch pre aktuálny územný rozvoj zmiešanej
funkcie (občianska vybavenosť + výroba), v častiach 17, 18 dôsledne dbať na environmentálnu
prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov.
 Na území funkčných plôch výroby intenzívnej formy zástavby zabezpečiť plochy s vegetačným
krytom (bez započítania dlažieb) v rozsahu min 20 % z celkovej rozlohy funkčných plôch a na území
funkčných plôch výroby extenzívnej formy zástavby zabezpečiť plochy s vegetačným krytom (bez
započítania dlažieb) v rozsahu min 40 % z celkovej rozlohy funkčných plôch s výrazným zastúpením
vysokej zelene.
 Splaškové vody v častiach 17, 18 odvádzať do zberača ZŤS a následne do verejnej kanalizácie
mesta, vody z povrchového odtoku odvádzať do dažďovej kanalizácie ZŤS a následne do
Dubnického potoka.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA – DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

Bez upresňujúceho vymedzenia zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie v častiach 20–22.
Reguláciu zabezpečiť v zmysle regulatívov starostlivosti o životné prostredie špecifikovaných
v predchádzajúcich ÚPD, ktoré zostávajú v platnosti.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Zabezpečiť hygienu prevádzkových vzťahov a nepripustenie negatívnych vplyvov na životné
prostredie v územnom kontakte parkovacieho objektu s funkčnými plochami bývania.
 Zabezpečiť ochranu kontaktného obytného územia mesta pred nadmerným hlukom a znečistenia
ovzdušia z dopravy v zmysle príslušných hygienických noriem a legislatívy.
 V nadväznej investičnej príprave zabezpečiť a v reáli dodržať najvyššie prípustné ekvivalentné
hladiny hluku vo vonkajších priestoroch dané Nariadením vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia
pred hlukom a vibráciami.
 Zrážkové vody zo strechy parkovacieho objektu odvádzať do Dubnického potoka.
ČASŤ 24 VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA – KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO

 Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144-IRH
zo dňa 9.9.2005, ktorým bol VZ Nová Dubnica – Kolačín zrušený
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ČASŤ 25 VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY – SLÁVNICA / ochranné pásma

 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie v oblasti vodného hospodárstva v časti 25 rešpektovať
Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené
OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
ČASŤ 26 VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM / zrušenie VZ a ich PHO

 Rešpektovať Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo dňa
03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká rozhodnutie
o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom v Ilave, odborom
ŽP č. sp. ŽP-480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Považskej
Bystrici č. OÚŽP-766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO 1. stupňa a PHO 2.
stupňa vnútorná časť VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia časť pre VZ Dubnica nad
Váhom a Nová Dubnica – Kolačín.
ČASŤ 27 VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie v oblasti vodného hospodárstva v časti 27 rešpektovať
Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo dňa 7.8.2009, ktorým sa
vydáva rozhodnutie o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej studne HŠK-1 Prejta na
pozemkoch KN-C parc.č. 946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú. Klobušice. PI I. stupňa nie
je navrhnuté a OP III. stupňa sa nestanovuje.
f/3. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie vo vzťahu k Zmene č. 6 a doplnku č. 4
– časť 1
 Pri napĺňaní urbanistickej koncepcie rozvoja navrhovaných funkčných plôch skládky a kompostárne
klásť dôraz na environmentálnu prijateľnosť lokalizovaných investičných celkov a eliminovanie
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
 Dôsledným dodržaním navrhnutej koncepcie rozvoja vytvárať predpoklady pre súlad všetkých
činností v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Vylúčiť tak tiež negatívne vplyvy na zdravotný stav
obyvateľstva.
 Pri vykonávaní územného rozvoja navrhovaného rozšírenia skládky KO Luštek a lokalizovania
kompostárne regionálneho významu, vo vzťahu k ochrane životného prostredia a jeho zložiek
akceptovať súbežne so Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4 ÚPN mesta samostatne vypracovanú Správu
o hodnotení strategického dokumentu (zhotoviteľ: SIRECO, s.r.o. Bratislava), s podrobným
zhodnotením problematiky ochrany životného prostredia a jeho zložiek podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (SEA).
 Zabezpečiť hygienu prevádzkových vzťahov a nepripustenie negatívnych vplyvov na životné
prostredie v územnom kontakte skládky a kompostárne s funkčnými plochami rekreácie, bývania
a chránených území („Štrkoviskové jazerá v Dubnici nad Váhom“ ako regionálne významnú mokraď
- biotop 3,5,15, Vtáčie územie Dubnické štrkoviská, vyhlásené za chránené v r. 2009, „Prejtský
rybník pri Váhu“ ako lokálne významnú mokraď - biotop 3,15.
 Zabezpečiť ochranu kontaktného územia mesta pred nadmerným hlukom a znečistením ovzdušia
z dopravy a z prevádzky skládky a kompostárne v zmysle príslušných hygienických noriem
a legislatívy.
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 V podrobnejších úrovniach projektovej dokumentácie riešiť a v reáli zabezpečiť dodržanie najvyššie
prípustných ekvivalentných hladín hluku vo vonkajších priestoroch, daných Nariadením vlády SR č.
40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
 Vzhľadom na lokalizáciu rozvojových plôch skládky a kompostárne v nive Váhu, s priepustným
štrkovým geologickým podložím a so zvýšenou hladinou spodných vôd, zabezpečiť úložné priestory
skládky a kompostárne voči priesaku do podložia.
 Zabezpečiť ochranu územia s areálom skládky komunálneho odpadu Luštek situovanej v nive Váhu,
pred záplavami 100, 500 a 1000 ročnej vody v synergii s ochranou vtáčieho územia „Dubnické
štrkoviská“, v r. 2009 vyhláseného za chránené.
 Výstavbu rozšírenia súčasnej skládky a novej kompostárne realizovať a prevádzkovať na technickej
a technologickej báze, ktorá zabezpečí po ukončení prevádzky rekultiváciu vrátane ozelenenia a
optimálne postupné začlenenie do krajinného prostredia.
 Z hľadiska vplyvu dopravy na životné prostredie vzhľadom na regionálnu úroveň skládky
a kompostárne je potrebné organizáciu regionálneho zvozu orientovať tak, aby cieľový zvoz
prebiehal mimo zastavané obytné časti mesta Dubnica nad Váhom, resp. obce Bolešov, v súlade
s návrhom dopravného prepojenia cesty II/507 z Dubnice nad Váhom od mosta cez rieku Váh,
s vyústením medzi obcami Bolešov a Borčice (ÚPN obce Bolešov, 2007).
 Z hľadiska vplyvu dopravy na životné prostredie vzhľadom na regionálnu úroveň skládky
a kompostárne sa vyžaduje do termínu začatia používania stavby skládky s kompostárňou
vybudovanie trasy cieľového zvozu.
 Uplatniť ochrannú a izolačnú zeleň formou stromového porastu po obvode funkčných plôch areálu
skládky a kompostárne, vzhľadom k exponovanej polohe a jej vnímaní v krajinnom obraze mesta, s
určením % jej zastúpenia min. 20 % z celkovej rozvojovej plochy).
 Funkčné plochy izolačnej zelene a rekultivačnej zelene založiť a riešiť s ohľadom tiež na ich
ekostabilizačnú funkciu, so zastúpením druhovej skladby porastov zodpovedajúcej danému
krajinnému prostrediu.
 Skládku po jej uzatvorení na základe schválenej projektovej dokumentácie zrekultivovať tak, aby pri
začlenení do okolitej krajiny nepôsobila rušivo a mohla byť optimálne vrátená späť do prírodného
prostredia a zo zákona monitorovať nasledujúcich 30 rokov.
 Zabezpečiť zároveň ochranné, technické a bezpečnostné opatrenia, pozostávajúce
z vodonepriepustného prekrytia odpadu s odvedením povrchových vôd mimo telesa skládky, z
odvedenia skládkových plynov z telesa skládky, z vykonania sadových úprav zatrávnením, resp.
výsadbou takých drevín, ktoré nenarušia koreňovým systémom funkčnosť povrchového tesnenia
skládky.
 Kaly z nádrží skládky priebežne čistiť. Pred čistením týchto kalov vykonávať analýzu zloženia. Ak
nebudú kaly obsahovať nebezpečné látky (na základe potvrdenia odborne spôsobilou osobou),
likvidovať tieto následne na skládke. V prípade, že sa potvrdí obsah aj nebezpečných látok, vyviezť
kaly zmluvnou spoločnosťou preč zo skládky.
 Realizovať pravidelný monitoring hlodavcov a šeliem priamo na skládke ako i v širšom okolí.
 Realizovať pravidelný monitoring hniezdnej populácie rybára riečneho a úspešnosti jeho hniezdenia.
 V prípade potreby, na základe výsledkov monitoringu zabezpečiť reguláciu hlodavcov a predátorov
na skládke odpadov po jej uvedení do prevádzky.
 Regulovať výskyt inváznych náletových drevín a nevyhnutný výrub náletových drevín realizovať
v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody.
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 Zabezpečiť kontrolu rozšírenia nežiaducich druhov živočíchov a burinných porastov, realizovať
opatrenia na potlačenie rozšírenia týchto druhov.
f/3.1. Spodrobňujúce zásady a regulatívy so zameraním na ochranu ovzdušia
 Existujúcu skládku odpadov Luštek vrátane jej navrhovaného rozšírenia kategorizovať podľa § 3
ods. 2 písm. c) zákona o ovzduší ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
 Eliminovať nasledovné potenciálne vplyvy na kvalitu ovzdušia:
- prašnosť počas pohybu nákladných automobilov po dopravných komunikáciách,
- produkcia skládkových plynov.
 Prašnosť počas pohybu nákladných automobilov po dopravných komunikáciách, eliminovať vhodnou
organizáciou výstavby a dobrým technickým zabezpečením prepravy.
 V záujme eliminovania produkcie skládkových plynov pokračovať v doterajšom monitoringu emisií do
ovzdušia, t.j. sledovanie obsahu CH4, CO2, O2, H2, H2S minimálne 4 x ročne, tak ako sa to realizuje
na skládke odpadov Luštek v súčasnosti. V rámci meraní bude potrebné kontrolovať aj účinnosť
systému odvádzania plynov.
 Preveriť a v prípade aktuálnosti realizovať napojenie novej časti skládky odpadov na existujúci
systém aktívneho odplynenia skládky odpadov Luštek, s možnosťou zachytávania a využitia
skládkového plynu na výrobu energie.
 Areál kompostárne ako nový plošný zdroj znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR č.
338/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, považovať za malý
zdroj znečistenia ovzdušia so zaradením do kategórie 5.4., s projektovaným výkonom spracovaného
odpadu < 0,75 t.hod-1.
 Nežiaduce procesy spojené s kompostovaním v navrhovanom areáli kompostárne vylúčiť riadenou
aeróbnou fermentáciou vo fermentoroch.
Ostatné opatrenia na ochranu ovzdušia špecifikované v predchádzajúcich ÚPD zostávajú v platnosti.
f/3.2. Spodrobňujúce zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva
f/3.2.1. Ochrana vodárenských zdrojov
 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie v oblasti ochrany vodárenských zdrojov rešpektovať
Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009, ktorým boli určené
OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7.
Ochranné pásmo predmetného vodného zdroja pitnej vody hraničí s pravým brehom rieky Váh a je
vzdialené cca 400 m severovýchodne od územia navrhovaného rozšírenia skládky. Nakoľko
ochranné pásmo je od dotknutej lokality izolované korytom rieky Váh a vzhľadom na severozápadný
smer prúdenia podzemných vôd, navrhovaný územný rozvoj nebude mať vplyv na zdroj pitnej vody
Kameničany a nebude predstavovať ohrozenie kvality či kvantity pitnej vody.
f/3.2.2. Zabezpečenie kvality povrchových a podzemných vôd
 Akceptovať požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva (napr. technické riešenie novej časti skládky odpadov musí spĺňať požiadavky
vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
 Súčasný spôsob odvádzania splaškových vôd zo sociálnych zariadení existujúcej skládky Luštek
aplikovať aj pri navrhovanom územno-rozvojovom zámere. Splaškové vody tak odvádzať do
existujúcej žumpy a následne na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd.
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 Súčasný spôsob odvádzania dažďových vôd na území existujúcej skládky Luštek aplikovať aj pri
navrhovanom územno-rozvojovom zámere. Dažďovú vodu z ciest a spevnených plôch v rámci
areálu skládky odpadov odvádzať tak do otvoreného rigola, v ktorého koncovej časti je umiestnený
lapač hrubých nečistôt, pričom predčistené dažďové vody odvádzať do terénu mimo areál skládky
odpadov.
 V rámci činností navrhovaného rozvoja minimalizovať manipuláciu s nebezpečnými odpadmi, ktoré
predstavujú potenciálne riziko pre kontamináciu podzemných vôd pri dodržaní technologických
postupov a uskladnení nebezpečných odpadov v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch.
 V súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy a platných všeobecne záväzných
právnych predpisov vykonávať monitoring skládky odpadov v štyroch monitorovacích cykloch za
jeden rok, zhodne so súčasným stavom existujúcej skládky odpadov Luštek.
 Činnosti spojené s navrhovaným územno-rozvojovým zámerom musia byť vzhľadom na svoj
charakter situované nad hladinou storočnej podzemnej vody, t.j. nad úroveň 228,09 m n. m. Je
potrebné vykonať pritom ešte aj iné opatrenia minimalizujúce vplyv na povrchovú a podzemnú vodu,
ako napr. vyviesť tesniace fólie na potrebnú úroveň, resp. zabezpečiť realizáciu opevnenia
betónovými zatrávňovacími tvárnicami, kvôli spevneniu svahu, na potrebnú úroveň. Opatrenia taktiež
musia byť realizované aj vzhľadom na výšku a konštrukciu ochranných hrádzí pred povodňami tak,
aby počas povodňových stavov neboli deštruované.
f/3.3. Spodrobňujúce zásady a regulatívy so zameraním na ochranu pôdy pred kontamináciou
a eróziou
 Zabezpečiť, aby nedochádzalo k havarijným stavom pri činnostiach, ktoré sú predmetom
navrhovaného rozvojového zámeru (nakladanie a odvádzanie odpadových vôd, poruchy
mechanizmov a dopravných vozidiel, porušenie tesniacej fólie, resp. drenážneho systému, splach
pôdy počas dažďov) a tým k ovplyvneniu pôd po chemickej stránke.
 Minimalizovať mechanickú a biologickú degradáciu pôd ku ktorej bude dochádzať pri činnostiach,
ktoré sú predmetom navrhovaného rozvojového zámeru (skrývka ornice, výkopy, utláčanie pôdy,
poruchy mechanizmov a dopravných vozidiel, porušenie tesniacej fólie, resp. drenážneho systému,
splach pôdy počas dažďov, veterná erózia).
 Zabezpečiť, aby počas realizácie činností, ktoré sú predmetom navrhovaného rozvojového zámeru,
boli dodržiavané interné prevádzkové a havarijné predpisy vypracované podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov a nedochádzalo tak k havarijným stavom s dôsledkom kontaminácie
pôdy v rozsahu väčšom ako je zneškodniteľný bežnými sanačnými prácami.
 Zabezpečiť optimálne zhodnotenie a aplikáciu finálneho produktu z prevádzky kompostárne t.j.
kompostu do pôdy, ktorý bude znova vrátený do prírody ako nezávadný zdroj živín.
f/3.4. Zásady a regulatívy so zameraním na ochranu fauny, flóry, ich biotopov a vegetácie
 Na základe Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (SEA) Územný plán mesta
Dubnica nad Váhom – zmena č. 6 a doplnok č. 4, v zmysle zák. NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Sireco
s.r.o. Bratislava, 2010), sú opatrenia na ochranu biotopov a vegetácie, špecifikované
v predchádzajúcich ÚPD, spresnené nasledovne:
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- Dbať, aby pri stavebných prácach, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré sú predmetom navrhovaného
rozvojového zámeru, nedochádzalo k priamemu fyzickému zlikvidovaniu ekosystémov, alebo ich
častí, t.j. k priamej likvidácii organizmov (rastlín a živočíchov).
- Pri realizácii navrhovaného rozvojového zámeru minimalizovať potenciálne riziko zvýšenej
ruderalizácie na dotknutých plochách.
Ostatné opatrenia na ochranu biotopov a vegetácie stanovené v zmene č. 5 a doplnku č. 3 zostávajú
v platnosti.
f/3.5. Zásady a regulatívy so zameraním na nakladanie s odpadmi
 Za súčasnej situácie, keď nie sú aktualizované Programy odpadového hospodárstva, akceptovať pri
nakladaní s odpadmi v súčasnosti platný Program odpadového hospodárstva mesta do r. 2005, s
korekciou v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dubnica nad Váhom č. 07/2008, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 10/2007 o
nakladaní s odpadom. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 07/2008 prijalo
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov s odkazom na
ustanovenie § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na území mesta riešiť pritom v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a schváleným Programom odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005.
 Akceptovať v Zmene č. 6 a doplnku č. 4 prezentovanú základnú filozofiu POH mesta, ktorá sleduje:
- zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov,
- zvýšenie podielu vytriedeného odpadu z celkového množstva komunálnych odpadov,
- neuvažovať so spaľovaním komunálneho odpadu na území mesta,
- zabezpečenie triediarne komunálneho odpadu,
- najväčší podiel triedenia dosiahnuť kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu (65 %), čo
predpokladá výstavbu kompostárne.
 Akceptovať aktuálne a časovo veľmi naliehavé územno-rozvojové požiadavky na verejné technické
vybavenie územia v oblasti hospodárenia s odpadom, ktoré iniciujú v súčasných územnorozvojových podmienkach mesta Dubnica nad Váhom a tiež v širšom regionálnom územnom dosahu
preukaznú potrebu rozšírenia súčasnej skládky odpadov nadregionálneho a regionálneho významu
Luštek, s doplnením o kompostáreň.
 Akceptáciou rozšírenia súčasnej skládky odpadov nadregionálneho a regionálneho významu Luštek
docieliť:
- vytvorenie nových pracovných príležitostí,
- zvýšenie podielu zhodnocovania BRO,
- zabezpečenie a rozšírenie separovaného zberu BRO na území mesta Dubnica nad Váhom a
jeho okolí,
- možnosť využitia finálneho produktu zhodnocovania BRO, t.j. kompostu, pri rekultivácií Skládky
odpadov Luštek, resp. na verejné záujmy (pri ozelenení a revitalizácii mestskej zelene a pod.),
- potenciálne zníženie tvorby nelegálnych skládok odpadov,
- zvýšenie komfortu pre obyvateľov zvozového regiónu pri nakladaní s odpadmi.
f/3.6. Zásady a regulatívy so zameraním na radónové riziko a požiadavky na obmedzenie
ožiarenia z radónu
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Opatrenia na ochranu voči radónovému riziku a požiadavky na obmedzenie ožiarenia z radónu
ovzdušia špecifikované v predchádzajúcich ÚPD zostávajú v platnosti, pričom pre predmet Zmeny č. 6
a doplnku č. 4 nie sú aktuálne.
f/3.7. Zásady a regulatívy so zameraním na optimalizáciu hlukových pomerov a vibrácií,
prašnosti, resp. narušenia pohody bývania a kvality života
 Akceptovať navrhovanú optimalizáciu hlukových pomerov, koncepčne zameranú na ochranu pred
nadmerným hlukom a vibráciami z prevádzok skládky a kompostárne a z dopravy, s cieľom
dodržania najvyššie prípustných ekvivalentných hladín hluku vo vonkajších priestoroch dané
Nariadením vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
 Nakoľko činnosti spojené s prevádzkou sú lokalizované v dostatočnej vzdialenosti od území
chránených pred hlukom a ich prevádzky budú realizované len v dennej dobe, tak prípustná hodnota
LAeq počas dňa od všetkých zariadení nebude počas dňa pred okolitou zástavbou priľahlých obcí
prekračovaná.
 Zabezpečiť technologické riešenie a opatrenia voči vplyvom, u ktorých je možné predpokladať dopad
na verejné zdravie:
- ovplyvňovanie voľného ovzdušia znečisťujúcimi pachovými látkami emitovanými vo forme
fugitívnych emisií (amoniak - NH3), sirovodík - H2S, metán - CH4
- dovoz odpadov určených na skládkovanie a na zhodnocovanie v kompostárni automobilovou
dopravou (líniový zdroj oxidu uhoľnatého - CO a oxidov dusíka – Nox).
f/3.8. Zásady a regulatívy so zameraním na zníženie rizika zrážok lietadiel s vtákmi
 Pri realizácii rozšírenia skládky zabezpečiť opatrenia na zníženie atraktivity skládky ako zdroja
potravy pre vtákov a zamedzenia ich zhromažďovania a preletov v predmetnom priestore.
g/

Vymedzenie zastavaného územia mesta

g/1. Vymedzenie zastavaného územia mesta vo vzťahu k Zmene č. 5 a doplnku č. 3
ČASŤ

1 PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 1, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO D –
Pod hájom, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 6,50 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ

2 PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 2, v rámci tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3 s príslušnosťou k UO D – Pod
hájom, je riešené s nárokom na rozšírenie zastavaného územia.
 Nachádza sa v severozápadnej časti k.ú. Dubnica nad Váhom, mimo zastavané územie k 1.1.1990,
v nadväznosti na časť 1. Celková výmera využiteľnej plochy územia rozvojovej časti 2 je 1,17 ha.
 Celé územie rozvojovej časti 2, v rozsahu 1,17 ha sa navrhuje na rozšírenie a začlenenie do
zastavaného územia mesta.
 Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/3.2.3. a v grafickej časti vo výkrese č.3
(priesvitka).
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ČASŤ

3 OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja

 Celé územie rozvojovej časti 3, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO O –
Háje, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy územia
8,00 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 4 KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja

 Celé územie rozvojovej časti 4, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO K –
Kvášovec, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 3,50 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 5 CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY /zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 5, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO A –
CMZ / časť A1, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 2,00 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 6 OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. / zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ 7 POD BREHOM – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 7, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO G –
Pod brehom, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 0,67 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 8 PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Územie rozvojovej časti 8, v rámci tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3 s príslušnosťou k upravenému UO
J – Prejta, je riešené s čiastočným nárokom na rozšírenie zastavaného územia. Nachádza sa
v severovýchodnej časti k.ú. Prejta, z časti mimo zastavaného územia k 1.1.1990, v nadväznosti na
súčasné zastavané územie.
 Celková výmera využiteľnej plochy územia rozvojovej časti 8 je 5,83 ha, z toho v rámci zastavaného
územia 0,03 ha a mimo zastavaného územia 5,80 ha.
 Územie rozvojovej časti 8, v čiastkovom rozsahu 5,80 ha sa navrhuje na rozšírenie a začlenenie do
zastavaného územia mesta.
 Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/3.2.3. a v grafickej časti vo výkrese č.3
(priesvitka).
ČASŤ 9 PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Celé územie rozvojovej časti 9, v rámci tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3 s príslušnosťou k UO J –
Prejta, je riešené s nárokom na rozšírenie zastavaného územia.
 Nachádza sa v severovýchodnej časti k.ú. Prejta, mimo zastavané územie k 1.1.1990, nadväzne
naňho. Celková výmera využiteľnej plochy územia rozvojovej časti 9 je 1,94 ha.
 Celé územie rozvojovej časti 9, v rozsahu 1,94 ha sa navrhuje na rozšírenie a začlenenie do
zastavaného územia mesta.
 Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/3.2.3. a v grafickej časti vo výkrese č.3
(priesvitka).
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ČASŤ 10 UO R - ZÁPAD /zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funk. plôch

 Bez nárokov na upresňujúce vymedzenie zastavaného územia mesta v rozvojovej časti 10. (Celé
územie ako pôvodná súčasť UO PP – Priemyselný park Dubnica, bolo navrhnuté na rozšírenie
a začlenenie do zastavaného územia mesta už v predchádzajúcej zmene č.4 a doplnku č.2).
ČASŤ 11 FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV / úprava a zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 11, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO D –
Pod hájom, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 1,50 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 12 CENTRUM – OV A DOPRAVA / zmena riešenia rozvoja

 Celé územie rozvojovej časti 12, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO A –
CMZ, sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy územia
5,00 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 13 MEDZIHORIE – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 13, v rámci tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3 s príslušnosťou k UO 4 – Pod
Ostrým vrchom, je riešené s nárokom na rozšírenie zastavaného územia.
 Nachádza sa v severozápadnej časti k.ú. Dubnica nad Váhom, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
Celková výmera využiteľnej plochy územia rozvojovej časti 13 je 0,18 ha.
 Celé územie rozvojovej časti 13, v rozsahu 0,18 ha sa navrhuje na rozšírenie a začlenenie do
zastavaného územia mesta.
 Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/3.2.3. a v grafickej časti vo výkrese č.3
(priesvitka).
ČASŤ 14 PRI ZŤS – ZÁHRADKÁRSKA A CHATOVÁ LOKALITA / rozšírenie, zmena funkčných plôch

 Celé územie časti 14, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k súboru funkčných
plôch 5 – Lieskovec, sa nachádza mimo zastavaného územia k 1.1.1990, o celkovej výmere
využiteľnej plochy územia 0,20 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 15 RANČ LHOTA – AGROTURISTIKA / zmena funkčných plôch (súčasný stav)

 Celé územie rozvojovej časti 15, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k súboru
funkčných plôch 7 – Stráne, sa nachádza mimo zastavaného územia k 1.1.1990, o celkovej výmere
využiteľnej plochy územia 9,00 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 16 ZA TRAŤOU – VÝROBA / zmena funkčných plôch a organizácie územia

 Celé územie rozvojovej časti 16, v rámci tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3 s príslušnosťou
k rozšírenému UO I – Za traťou (v časti I1), je riešené s nárokom na rozšírenie zastavaného územia.
Nachádza sa v severnej časti k.ú. Dubnica nad Váhom, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
Celková výmera využiteľnej plochy územia časti 16 je 1,59 ha.
 Celé územie rozvojovej časti 16, v rozsahu 1,59 ha sa navrhuje na rozšírenie a začlenenie do
zastavaného územia mesta.
 Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/3.2.3. a v grafickej časti vo výkrese č.3
(priesvitka).
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ČASŤ 17 CMZ (časť A2) – PREDVÝROBNÁ ZÓNA / zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 17, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO A –
CMZ (časť A2), sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 2,00 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 18 CMZ (časť A2) – PREDZÁVODNÁ ČASŤ BÝVALÉHO ZŤS / zmena funkčných plôch

 Celé územie rozvojovej časti 18, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO A –
CMZ (časť A2) a M – ZŤS (časť M1), sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej
výmere využiteľnej plochy územia 2,00 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ 19 TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU / zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20 PRELOŽKA CESTY I/61 / úprava trasy

 Celé územie rozvojovej časti 20, v rámci tejto Zmeny č.5 a doplnku č.3 s príslušnosťou k súboru
funkčných plôch 2 – Pri Vážskom kanáli, je riešené s nárokom na rozšírenie zastavaného územia.
Nachádza sa v severnej časti k.ú. Dubnica nad Váhom v nadväznosti na odsúhlasený úsek trasy
preložky cesty I/61, mimo zastavané územie k 1.1.1990. Celková výmera využiteľnej plochy územia
rozvojovej časti 20 je 3,28 ha.
 Celé územie rozvojovej časti 20, v rozsahu 3,28 ha sa navrhuje na rozšírenie a začlenenie do
zastavaného územia mesta.
 Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/3.2.3. a v grafickej časti vo výkrese č.3
(priesvitka).
ČASŤ 21 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE / zmeny v riešení dopravy
ČASŤ 22 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM / modifikácia trasy

Bez nárokov na upresňujúce vymedzenie zastavaného územia mesta v rozvojových častiach 21–22.
ČASŤ 23 CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT

 Celé územie rozvojovej časti 23, riešené touto Zmenou č.5 a doplnkom č.3 s príslušnosťou k UO A –
CMZ (časť A1) , sa nachádza v zastavanom území k 1.1.1990, o celkovej výmere využiteľnej plochy
územia 0,20 ha, bez nároku na rozšírenie zastavaného územia.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

24
25
26
27

VODNÉ ZDROJE N. DUBNICA - KOLAČÍN / zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE KAMENIČANY - SLÁVNICA / ochranné pásma
VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM /zrušenie VZ a ich PHO
VODÁRENSKÉ ZDROJE PREJTA / ochranné pásma

Bez nárokov na upresňujúce vymedzenie zastavaného územia mesta v rozvojových častiach 24–27.
g/2. Vymedzenie zastavaného územia mesta vo vzťahu k Zmene č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
 Celé rozvojové územie v zmysle Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 je riešené mimo zastavaného územia k
1.1.1990, v územnom rozsahu 16,50 ha, o celkovej výmere využiteľnej plochy územia 7,30 ha, bez
nároku na rozšírenie zastavaného územia.
Situované je v priľahlom záujmovom území mesta, v rámci súboru funkčných plôch 1 - Pri Váhu.
Podrobný popis a vymedzenie je dokladované v kap. a/, podkap.a/3.2.4. a v grafickej časti vo
výkrese č.3 (priesvitka).
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Zásady a regulatívy stanovené v zmene č. 5 a doplnku č. 3 sa nemenia.
h/

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

h/1. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov vo
vzťahu k Zmene č. 5 a doplnku č. 3
ČASTI 1–5, 7–18 a 20–27

h/1.11. Dopravné ochranné pásma:
 Cestné ochranné pásma (Vyhláška MD č. 35/1984 Zb. §15)
- cesta III. triedy – intravilán
20 m od osi vozovky
- komunikácie zberné v intraviláne:
- B1 ..................................................................................................... 20 m od osi vozovky
- B2 (B3) ............................................................................................. 15 m od osi vozovky
Poznámka:
V intraviláne (zastavané územie alebo určené na súvislé zastavanie) sa cestné ochranné pásma
nezriaďujú (§ 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb., § 15 ods. 1 a 2 vyhl. č. 35/1984 Zb.)
 Ochranné pásma letísk
Ochranné pásma letiska Dubnica nad Váhom: (stanovené rozhodnutím Ministerstva
dopravy Praha, č. 01259/65-20 zo dňa 4.9.1965 s účinnosťou k 01.07.1965)
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené
pre Letisko Dubnica:
- ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 273 m
n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 1:25) s výškovým obmedzením 273 –
383 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:70)
s výškovým obmedzením cca 233 – 296 m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom bočnej prechodovej prekážkovej roviny (sklon 1:10) s výškovým
obmedzením 233 –273 m n.m.B.p.v.
Terén v lokalitách č. 1, 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 27 už presahuje výšky stanovené ochranným pásmom
vnútornej vodorovnej roviny a ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy, tzn. tvorí leteckú
prekážku. Zohľadniac okolitý terén, Letecký úrad SR stanovuje v uvedených lokalitách výškové
obmedzenie stavieb, zariadení a použitia stavebných mechanizmov maximálne 10 m nad úrovňou
terénu.
Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho
letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
* ochranným pásmom so zákazom stavieb – v tomto ochrannom pásme je zakázané:
- trvalo alebo dočasne zriaďovať akékoľvek pozemné stavby, vrchné vedenie silnoprúdu alebo
slaboprúdu, komunikácie s výnimkou stavieb slúžiacich leteckej prevádzke,
- vysadzovať stromy, kríky alebo iné výškové porasty,
- hĺbiť, zvyšovať alebo znižovať územie tak, aby sa tým porušila plynulosť povrchu,
- trvalo alebo dočasne umiestňovať vozidlá, hospodárske stroje alebo iné predmety,
- konať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť leteckú premávku alebo funkciu leteckých
zariadení,
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* ochranným pásmom areálu letiska:
- všetky zamýšľané stavby v tomto ochrannom pásme musia byť už v štádiu prípravnej
dokumentácie prejednané s Leteckým úradom SROV. Stavebný úrad príslušný pre vydanie
rozhodnutia o prípustnosti stavby môže povoliť stavby v tomto ochrannom pásme len so
súhlasom Leteckého úradu SR,
* ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN:
- vedenie musí byť riešené podzemným káblom,
* ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám:
- povrchová úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou;
- externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod.
musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú
plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel;
- zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia;
- zákaz použitia silných svetelných zdrojov).
Ochranné pásma letiska Trenčín:
(stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.1-68/91 zo dňa 27.02.1991)
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené pre
Letisko Trenčín:
- ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:70) s výškovým obmedzením
cca 392 – 420,28 m n.m.B.p.v.
Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho
letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväzná obmedzujúca výška je stanovená ochranným
pásmom s nižšou hodnotou.
Časť lokality č. 25 sa nachádza v ochrannom pásme so zákazom stavieb a časť v ochrannom pásme
šikmej prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru, kde je nedostatočná výška pre
akékoľvek umiestňovanie zariadení. V rámci predmetnej časti ÚPD sa však nepredpokladá stavebná
činnosť. Jedná sa o stanovenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
V zmysle § 28 ods. 3 a § 30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký úrad SR dotknutým orgánom
štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach
letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť
leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách
a zariadeniach:
- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie
popísané ochranné pásma Letiska Dubnica a Trenčín,
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1 písmeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
- 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, písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
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h/11.2. Vodohospodárske ochranné pásma:
 Vodárenské zdroje
- Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP Trenčín, stále pracovisko Ilava č. F05/02144IRH zo dňa 9.9.2005, ktorým bol VZ Nová Dubnica – Kolačín zrušený. (Platí pre časť 24).
- Rešpektovať Rozhodnutie ObÚŽP v Trenčíne č.OÚŽP-2009/00040-009 IVK zo dňa 31.3.2009,
ktorým boli určené OP I. a II. stupňa pre VZ Kameničany, vrty HKS-3, 6, 7. (Platí pre časť 25).
- Rešpektovať Oznámenie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č. sp. OÚŽP/2010/01294-004 IVK zo
dňa 03.05.2010, že nakoľko bola vodná stavba už odstránená, dňom 1.4.2010 zaniká
rozhodnutie o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom vydané Okresným úradom
v Ilave, odborom ŽP č.sp. ŽP-480/2001-FQ4 zo dňa 6.8.2001 a rozhodnutie Obvodného úradu
ŽP v Považskej Bystrici č. OÚŽP-766/1992-405,Km zo dňa 28.6.1993, ktorými boli určené: PHO
1. stupňa a PHO 2. stupňa vnútorná časť VZ Dubnica nad Váhom a PHO 2. stupňa vonkajšia
časť pre VZ Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica – Kolačín.
- Rešpektovať Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Trenčíne č.sp. OUŽP/2009/01912-003 ISD zo
dňa 7.8.2009, ktorým sa vydáva rozhodnutie o určení OP I. stupňa vodárenského zdroja vŕtanej
studne HŠK-1 Prejta na pozemkoch KN-C parc.č. 946 a 947 k.ú. Prejta a KN-C parc.č. 322/2 k.ú.
Klobušice. OP II. stupňa nie je navrhnuté a OP III. stupňa sa nestanovuje. (Platí pre časť 27).
 Verejný vodovod a verejná kanalizácia:
- pásma ochrany existujúcich vodárenských zariadení, pri potrubí verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie do priemeru DN 500 vrátane 1,5 m a 2,5 m nad priemer DN 500 pôdorysného okraja
potrubia na obidve strany.
 Pobrežné pozemky (manipulačný pás pre opravu, údržbu a povodňovú aktivitu) v zmysle § 49 ods. 2
zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon):
- v šírke min. 10 m od brehovej čiary prípadne vzdušnej päty ochrannej hrádze Nosického kanála
(aktuálne pre časť 20)
- v šírke min. 5 m od brehovej čiary Kolačínskeho potoka a jeho ľavostranného prítoku (aktuálne
pre časť 10)
- v šírke min. 10 m od brehovej čiary Kolačínskeho potoka a jeho ľavostranného prítoku je okrem
pobrežného pozemku potrebné akceptovať územie ochranného pásma hydrického biokoridoru
(aktuálne pre časť 10)
- v šírke min. 5 m od brehovej čiary Dubnického potoka (Obmedzene aktuálne pre časť 12).
Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej
infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky
obhospodarovať.
Rozvojové aktivity musia byť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
h/11.3. Energetické ochranné, resp. bezpečnostné pásma:
 Elektrika
- Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia:
a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice,
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c) s vnútorným vyhotovením (kompaktná kiosková transformačná stanica 22/0,4 kV) je
vymedzené oplotením, alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí
byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
- 110 kV vonkajšie nadzemné elektrické vedenie – 15 m od krajného vodiča na každú stranu
- 22 kV vonkajšie nadzemné elektrické vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu
- 22 kV vonkajšie podzemné elektrické vedenie

– 1 m krajných káblov vedenia po ich oboch
stranách
V ochranných pásmach nie je povolená stavebná činnosť.
 Plyn
- VTL plynovod DN 300:

8,0 m ochranné pásmo
20,0 m bezpečnostné pásmo
- VTL prípojka do DN 200:
4,0 m ochranné pásmo od osi plynovodu
20,0 m bezpečnostné pásmo
- Regulačná stanica:
8,0 m ochranné pásmo
50,0 m bezpečnostné pásmo
- STL plynovod:
2,0 m ochranné pásmo
Bezpečnostné pásmo určuje prevádzkovateľ
Pre umiestňovanie stavieb v blízkosti plynárenských zariadení platí TPP 906 01, ktorá bola vydaná
aj formou záväzného dokumentu.
Pásmom sa rozumie vodorovná vzdialenosť od povrchov zariadení.

h/11.4. Ochranné pásmo telekomunikačných káblov:
Ochranné pásmo telekomunikačných káblov je 1 m na obidve strany.
h/11.5. Ochranné pásmo lesa:
(vzťahuje sa pre časti 1 a 14)
50 m od lesných pozemkov (§10 odst.1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch).
V prípade umiestnenia stavby v OP lesa je potrebné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva, v zmysle §10 odst. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch.
h/11.6. Ochranné pásmo pohrebísk:
(vzťahuje sa pre úpravu ochranného pásma cintorína v lokalite Kvášovec, navrhnutého v ÚPN mesta
Dubnica nad Váhom z r. 1997)
Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ochranné pásmo
cintorína je 50 m. V tomto ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy.
Upresňujúce podmienky pre ochranné pásmo pohrebísk sú určené v stanovisku Úradu verejného
zdravotníctva SR listami z 21.02.2007 a z 24.08.2007 v súčinnosti s Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR resp. so Sekciou legislatívno-právnou Ministerstva zdravotníctva SR.
h/2. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov vo
vzťahu k Zmene č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
h/2.1. Dopravné ochranné pásma a obmedzenia
h/2.1.1. Cestné ochranné pásma (Vyhláška MD č. 35/1984 Zb. §15, ods.3)
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- Diaľnica ......100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice.
Rešpektovať pritom zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (napr. zákaz činnosti v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie
reklám, propagačných a informačných zariadení, zákaz napájania komunikácií a územia na diaľnicu
a pod.).
- Cesta do Bolešova pri jej funkčnom zatriedení B2 (B3)..........15 m od osi vozovky
- Cesta do Bolešova pri jej súčasnom zatriedení (III/505029)......20 m od osi vozovky
Vymedzenie ostatných cestných ochranných pásiem, ktoré boli stanovené v zmene č. 5 a doplnku č. 3
sa nemení.
h/2.1.2. Ochranné pásma letísk
Vo vzťahu k Zmene č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1, sú aktuálne a rešpektované ochranné pásma letiska
Dubnica nad Váhom, zapracované v rámci predchádzajúcej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
mesta Dubnica nad Váhom - zmena č. 5 a doplnok č. 3.
Vymedzenie ostatných leteckých ochranných pásiem, ktoré boli stanovené v zmene č. 5 a doplnku č. 3
sa nemení.
h/2.2. Vodohospodárske ochranné pásma
 Pobrežné pozemky (manipulačný pás pre opravu, údržbu a povodňovú aktivitu) v zmysle § 49 ods. 2
zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon):
- v šírke min. 10 m od brehovej čiary prípadne vzdušnej päty ochrannej hrádze pri
vodohospodársky významnom vodnom toku (rieka Váh a Nosický kanál)
- v šírke min. 5 m od brehovej čiary pri drobných vodných tokoch (kontaktné ľavostranné prítoky
rieky Váh).
Vymedzenie ostatných vodohospodárskych ochranných pásiem, ktoré boli stanovené v zmene č. 5
a doplnku č. 3 sa nemení.
h/2.3. Energetické ochranné resp. bezpečnostné pásma
Vo vzťahu k Zmene č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1, sú aktuálne a rešpektované elektrické ochranné
pásma. Ich vymedzenie stanovené v predchádzajúcej zmene č. 5 a doplnku č. 3 sa nemení.
h/2.4. Hygienické ochranné pásmo skládky odpadu a kompostárne
 Areál kompostárne:
- min. 100 m od obytných a rekreačných zón, pri zabezpečení riadenej aeróbnej fermentácie vo
fermentoroch, odstraňujúcej nežiadúce zápachy, vznikajúce pri procesoch spojených
s kompostovaním.
(Hygienické ochranné pásmo areálu kompostárne, ako plošného malého zdroja znečisťovania
ovzdušia, je navrhnuté na základe praktických skúseností s prevádzkovaním kompostární
bioodpadov hrobľovaním).
Vzhľadom na lokalizáciu areálu kompostárne v rámci rozšíreného areálu skládky odpadu Luštek,
spadá jej hygienické ochranné pásmo do hygienického ochranného pásma skládky odpadu Luštek.
 Areál rozšírenej skládky odpadu Luštek:
- min. 500 m od sídla v smere prevládajúcich vetrov
- min. 1 000 m od zdravotníckych a školských zariadení
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(pri prevládajúcom smere vetrov zo severozápadu na juhovýchod bude rozptyl emisií
zabezpečovaný voľným prúdením a dostatočnou vzdialenosťou zariadenia od obytnej zástavby).
Hygienické ochranné pásmo areálu skládky odpadu, v zmysle zákona o ovzduší ako plošného
malého zdroja znečisťovania ovzdušia, je navrhnuté v zmysle odporúčajúcej normy STN 83 8101.
h/2.5. Ochranné pásmo lesa
- 50 m od lesných pozemkov (§10 odst.1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov).
V prípade umiestnenia stavby v OP lesa je potrebné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva, v zmysle §10 odst. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov.
i/

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a na chránené časti krajiny

i/1. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a na chránené časti krajiny vo vzťahu k Zmene č. 5 a doplnku č. 3
ČASTI 1–5, 7–18 a 20–27

i/1.1. Plochy na verejnoprospešné stavby:
 Verejné miestne komunikácie obslužné funkč. tr. C1, C2, C3 a nemotoristické komunikácie funkč. tr.
D1 (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12)
 Zmenený úsek navrhovanej trasy verejnej zbernej komunikácie funkč. tr. B2 (B1), kat. MZ 12/50 ako
preložky cesty I/61a nová okružná križovatka v mieste kríženia navrhovaného úseku komunikácie
so súčasnou trasou cesty I/61 (rozvojová časť 20)
 Verejná zberná komunikácia funkč. tr.B2 (kat. MZ 8,5/50) Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica,
v úseku Hasičská ul. – Nová Dubnica m.č. Malý Kolačín (rozvojová časť 22)
 Autobusové zastávky (rozvojové časti 10, 12)
 Verejné pešie komunikácie a priestranstvá (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12)
 Cyklistické komunikácie v priestorovom vzťahu k rozvojovým častiam 1, 2, 3, 4, 10, 12
 Verejné plochy a objekty statickej dopravy (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 23)
 Úpravy vnútorného komunikačného systému v miestach dotknutých pripravovanou stavbou
modernizácie železničnej trate (rozvojová časť 21)
 Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete II. tlak. pásma (rozvojové časti 1, 2, 3, 5)
 Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete I. tlak. pásma (rozvojové časti 3, 4, 7)
 Preložky potrubia rozvodnej vodovodnej siete I. a II. tlakového pásma (rozvojové časti 12, 23)
 Výtlačné potrubie z ČS pri VDJ II. a rozvodná sieť pre zástavbu nad kótou 285,00 m n.m. (rozvojové
časti 1, 2)
 Rozšírenie akumulácie VDJ Dubnica nad Váhom I. o 500 m3 (rozvojová časť 10)
 Zásobné potrubie DN 250 dĺžky cca 600 m a rozvodná sieť DN 200, 150, 100 (rozvojová časť 10)
 Rozšírenie rozvodnej siete vodovodu Prejta (rozvojové časti 8, 9)
 Rekonštrukcia existujúceho rozvodného potrubia vodovodu Prejta DN 80 dĺžky cca 300 m na profil
DN 160 (rozvojové časti 8, 9)
 Splašková kanalizácia (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12)
 Rozšírenie jednotnej kanalizácie mesta (rozvojové časti 7, 11)
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 Preložky zberačov jednotnej kanalizácie - zberač K, HN, odľahčovacej stoky DN 1000 (rozvojová
časť 12)
 Splašková kanalizácia v m.č. Prejta (rozvojové časti 8, 9)
 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 23)
 Stavebná úprava odvodňovacieho kanála a Kolačínskeho potoka (hrádza, betónové spevnenie) ochrana pred zatápaním (rozvojová časť 10)
 Preložka úseku 22 kV vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia č.1302 do vonkajšieho
podzemného elektrického vedenia (rozvojová časť 10)
 Preložka úseku 22 kV vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia č.219 do vonkajšieho
podzemného, resp. variantne nadzemného elektrického vedenia, v prípade preukázania potreby
prekládky v nadväzných stupňoch PD (rozvojová časť 20).
 22 kV napájače do transformátorových staníc 22/0,4 kV (rozvojové časti 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12)
 Distribučné kioskové transformátorové stanice 22/0,4 kV (rozvojové časti 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12)
 Osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
 Rekonštrukcia, úprava, alebo dobudovanie regulačných staníc plynu.(mimo území rozvojových častí)
 Preložky a nové STL a NTL rozvody plynu pre potreby zásobovania a distribúcie zemného plynu
(rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
 Zrušenie VZ Dubnica nad Váhom a ich PHO - odstránenie vodnej stavby, asanácia odberných
a monitorovacích objektov vodárenského zdroja (rozvojová časť 26)
Vo vymedzení verejnoprospešných stavieb v rámci kap. II. sú tieto plochy označené indexmi 79 – 108.
i/1.2. Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti
krajiny:
Na území riešenom v rámci rozvojových častí 1–5, 7–18 a 20–27 sa neuvažuje s plochami na
vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, ani s plochami na asanáciu. Rovnako nie sú aktuálne
plochy na chránené časti krajiny.
i/2. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a na chránené časti krajiny vo vzťahu k Zmene č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1
i/2.1. Plochy na verejnoprospešné stavby
 Skládka komunálneho odpadu Luštek
 Kompostáreň
Vo vymedzení verejnoprospešných stavieb v rámci kap. II. sú tieto plochy označené indexmi 109, 110.
i/2.2. Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti
krajiny
 Na riešenom území sa neuvažuje s plochami na vykonanie delenia pozemkov, sceľovanie pozemkov
bude predmetom nadväznej projektovej dokumentácie.
 Plochy na asanáciu a na chránené časti krajiny nie sú aktuálne.
j/

Určenie potrebnosti obstarať a schváliť územný plán zóny

j/1. Pre žiadnu z územných častí 3, 5, 7, 11, 13-18 a 20-27 Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 nie je potrebné
obstarať a schváliť územný plán zóny.
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j/2. Určenie potrebnosti obstarať a schváliť územný plán zóny
a doplnku č. 4
ČASŤ 1

vo vzťahu k Zmene č. 6

SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU A KOMPOSTÁREŇ „LUŠTEK“
/ zmena a spresnenie funkčných plôch

Pre rozvojové územie Zmeny č. 6 a doplnku č. 4 – časť 1 nie je potrebné obstarať a schváliť územný
plán zóny.
ČASŤ 2









URČENIE POTREBNOSTI OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚPN-Z NA VYBRANÉ ÚZEMIA
/ požiadavka vyplývajúca zo schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3, pre časti: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12:

PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY
PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE
KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA
PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia
PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY / zmena funkčných plôch a organizácie územia
UO R – ZÁPAD /zmena funkč. plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP / úprava funkč. plôch
CENTRUM – OV A DOPRAVA /zmena riešenia rozvoja

Pre vybrané územia uvedené v časti 2 Zmeny č. 6 a doplnku č. 4, ktoré boli riešené predchádzajúcou
Zmenou č. 5 a doplnkom č. 3 (označenie častí pod indexmi 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12), je na základe
požiadavky vyplývajúcej zo schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 potrebné obstarať a schváliť územný
plán zóny.
Zmena č. 5 a doplnok č. 3 bola s uvedenou požiadavkou schválená uznesením MsZ v Dubnici nad
Váhom č. 4/2011 zo dňa 10.03.2011 a jej záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta Dubnica nad Váhom
č. 5/2011.
II. VYMEDZENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
II/1. Verejnoprospešné stavby a opatrenia plošného charakteru
1
1 – A1.a
1 – A1.b
1 – A1.c
1 – A1.d
1 – A2
2 – A1
3–N
4–F
5–I
5 – I.1.3
6–2

Polyfunkčné priestory hlavných a vedľajších rozvojových osí mesta so
zastúpením funkcie vybavenosti, bývania, dopravných plôch, oddychových
plôch vrátane zelene a technickej infraštruktúry.
Vybudovanie priestoru mestskej triedy I – 61.
Dobudovanie priestoru námestia 1. Mája vo väzbe na prírodnú os Dubnického
potoka.
Dobudovanie priestoru námestia Matice slovenskej.
Dobudovanie okrajovej časti CMZ za traťou.
Výstavba priestoru územnej časti A2 pozdĺž I – 61 vo väzbe na ZTS.
Dobudovanie areálu športovo–rekreačnej vybavenosti na juhovýchodnom
okraji CMZ.
Založenie mestského parku s prevahou zelene a zastúpením rekreačno oddychových plôch s možnosťou ich využívania aj na výstavné účely
a kultúrne podujatia.
Vybudovanie parkového priestoru sociokontaktov vrátane oddychových plôch
dotvorenou drobnou architektúrou, pri mestskej triede I – 61.
Výstavba plochy komunálneho priemyslu za traťou.
Rozšírenie funkčných plôch výroby.
Príprava novej areálovej plochy Technických služieb mesta a priemyselného
parku mestského významu pri ČOV (presunutie do plánovacieho horizontu).
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7–1
8–1
9 – 1,4,6,7
10 – 3
11 – 4
12 – 6
13
14 – J
14 – K. a
14 – K. b
14 – N
15 – J
16 – O
17
17 – A1. a
17 – A1. b
17 – B
17 – E
17 – F. a
17 – F. b
17 – G
17 – H
17 – I
18 – 1
19 – 5
19 – 5. 1
20 – 2

Príprava priestoru pre výstavbu strediska prímestskej rekreácie a CR
„Dubnička“.
Založenie plochy a príprava výstavby lesoparku „Niva Váhu“.
Ekostabilizačné opatrenia bioúpravami.
Rekonštrukcia hydrického biokoridoru so zastúpením nelesnej drevinovej
vegetácie v prepojení na Kolačínsky potok.
Dobudovanie priestoru lesoparku „Juh“ vo väzbe na navrhovaný cintorín.
Vybudovanie „Bioparku Prejta“.
Vybudovanie zariadení komplexnej občianskej vybavenosti (viď Príloha
k VPS).
Rozšírenie plochy cintorína v Prejte na novú vymedzenú plochu.
Príprava územia pre novú plochu cintorína (sanácia priestoru
obaľovačky).
Výstavba cintorína.
Rozšírenie plochy cintorína v Dubnici nad Váhom na novú rozvojovú plochu.
Výstavba nových rodinných domov v Prejte.
Výstavba progresívnych foriem bývania vrátane vybavenosti, dopravy a zelene
na vymedzenej ploche v novom okrsku O – Háje.
Rekonštrukcia vybraných bytových domov a dostavba podkrovných bytov:
Na súčasnom sídlisku „Centrum I“.
Na súčasnom sídlisku „Centrum II“.
Na súčasnom sídlisku „Stred“.
Na ulici ČSA.
Pri mestskej triede I – 61.
Medzi ulicou Obrancov mieru a Bratislavskou.
Na súčasnom sídlisku „Pod kaštieľom“.
Na ulici Športovcov.
Na Murgašovej a Gagarinovej ulici.
Etapová výstavba novej riadenej skládky „Luštek“, triedy – skládka odpadov
na odpad, ktorý nie je nebezpečný (v súlade s § 25vyhlášky MŽP č. 283/2001
Z. z.), za súčasnej sanácie pôvodnej divokej skládky.
Rozšírenie súčasnej skládky priemyselného odpadu „Lieskovec“.
Zriadenie kompostárne vo väzbe na súčasnú skládku priemyselného odpadu
Lieskovec.
Sanácia priestoru pri súčasnom areály Technických služieb.

II/2. Verejnoprospešné stavby a opatrenia líniového a bodového charakteru
21
22 – 1
23
24 – A
–H
25 – 1
–2
28 – 2
–N
–B
29 – 4

Vybudovanie líniovej sústavy izolačnej a inej ekostabilizujúcej zelene na území
katastra.
Vybudovanie úseku diaľnice D – 1, kat. D 26,5/120.
Modernizácia železničnej trate č. 380.
Vybudovanie mimoúrovňových križovaní železničnej trate.
Rekonštrukcia kanála Váhu – rozšírenie a zvýšenie hrádzí (budúca Vážska
vodná cesta medzinárodného významu).
Vybudovanie zbernej komunikácie funkč. tr. B2 (B1), kat. MZ 12/50 ako
preložky cesty I/61 vrátane mimoúrovňových križovatiek (rozvojová časť 20).
Rekonštrukcia a vybudovanie novej trasy zbernej komunikácie tr. B–2,

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

109

–K
–D
–L
–A
–C
30 – 1
–2
31 – J
32 – J
– M1
–5
33 – 1
–6
34 – 2
–I
35

37 – A1
–C
–D
–F
38 – A1. a
38 – A1. b
38 – K. a
38 – K. b
39 – 1
–7
40
40 – A1
– A2
–F
–J
–6
40 – A1
–I

kat. Mz 9/50 v trase – Nová Dubnica.
ZVS, napojenie na cestu I – 61 pri čerpacej stanici – Slovnaft, vrátane
rekonštrukcie križovatky.

Rekonštrukcia zbernej komunikácie tr. B – 2, kat. Mz 8/50 do Bolešova
vrátane premostenia ponad kanál Váhu
a diaľnicu D 1.
Rekonštrukcia zbernej komunikácie tr. B – 2 v Prejte na kat. Mz 8/50.
Rekonštrukcia
obslužnej
komunikácie tr. C – 2, medzi
Prejtou
a Dubnicou nad Váhom, kat. MOK 7/50.
Rekonštrukcia obslužnej komunikácie tr. C – 2 v úseku: cesta I. lokalita
Košarisko na kat. MOK 7/40
vrátane premostenia ponad kanál Váhu a diaľnicu D – 1.
Vybudovanie obslužnej komunikácie tr. C – 2, kat. MO 8/40 a jej
napojenia na navrhovanú
zbernú komunikáciu tr. B – 2, pozdĺž železničnej trate.
Rekonštrukcia zberných a obslužných komunikácií na požadované
kategórie, vrátane rekonštrukcie križovatiek.
Vybudovanie viacúrovňových garáží v urbanistických okrskoch.

Vybudovanie sústavy úrovňových a viacúrovňových podzemných
a nadzemných parkovísk na Nám. Matice slovenskej (rozvojová časť 12).
Vybudovanie dvojpodlažného parkoviska pri MsÚ s kapacitou 100 parkovacích
miest.
Vybudovanie parkoviska pre rekreačnú zónu Juh a poľnohospodárske
družstvo s kapacitou 50 parkovacích miest.
Vybudovanie parkoviska pre cintorín s kapacitou 45 parkovacích
miest.
Vybudovanie sústavy peších a cyklistických trás v rámci súborov
funkčných plôch
a v priľahlom záujmovom území mesta.
Vybudovanie
sústavy
segregovaných
peších
a cyklistických
komunikácií v zastavanom území mesta:
pozdĺž hlavnej mestskej triedy (cesta I/61),

pozdĺž Dubnického potoka – ul. B. Němcovej, nám. 1. Mája a ďalej
po ul. K Váhu, ponad Vážsky kanál
a diaľnicu D – 1 do Bolešova a prognózne do priestoru rekreačnej
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zóny pri Váhu
–1
–2
40 – D
–J

pozdĺž zbernej komunikácie B – 2 Nová Dubnica – Dubnica nad
Váhom a ďalej poza ZTS pozdĺž obslužnej
komunikácie
C – 2 do Prejty, vrátane napojenia na rekreačnú
zónu Juh a priestor navrhovaného cintorína

–K
–L
–3
–5
40 – J
40 – A1
– A2
–N
40 – A1
–F
40 – A1
–0
41

Vybudovanie čerpacích staníc PHM pri ceste I – 61:

41 – 3. a
41 – 3. b
41 – 6

pri križovatke s cestou I – 57 (diaľničný privádzač),
pri výjazde z mesta – v smere do Trenčína,
pri výjazde z mesta – v smere do Ilavy,

42 – 4

Vybudovanie vodojemu 1 000 m³ pre II. tlakové pásmo vodovodu
Dubnica nad Váhom
Vybudovanie splaškovej kanalizácie, kanalizačného zberača Z a ČS
splaškových vôd pre okrsok J – Prejta,
resp. vybudovanie samostatnej malej ČOV,
Vybudovanie sietí technickej infraštruktúry vo väzbe k plánovanému
rozvoju okrsku.
Zabezpečenie
vodného
zdroja,
vybudovanie
sietí
technickej
infraštruktúry pre navrhovaný cintorín.
Preložka vysokotlakového plynovodu mimo zastavané územie.
Zrušenie a kabelizácia
úseku vzdušnej linky VN č. 203,
vybudovanie
sietí
technickej
infraštruktúry
vo
väzbe
k plánovanému rozvoju okrsku.
Zrušenie a kabelizácia úseku vzdušnej linky VN č. 1302,
vybudovanie kanalizačného zberača FA – 5 a sietí
technickej infraštruktúry vo väzbe na plánovaný rozvoj okrsku O.
Zrušenie a kabelizácia úsekov vzdušných liniek VVN č. 7706, 8772+3 a VN č.
219 v súlade s výstavbou Vážskej vodnej cesty.
Hydrogeologický
prieskum
v rámci
prípravy
územia
pre
vybudovanie vodného zdroja, ČOV a sietí technickej infraštruktúry
pre navrhované stredisko prímestskej rekreácie a CR „Dubnička“.
Vybudovanie úseku optického telekomunikačného kábla Trenčín –
Žilina a prípojky po budovu spojov.

43 – J
–6
44 – D,I,J
45 – K
46 – I
47 – N
48 – O
–3
49 – 1
50 – 1
51 – 2

pozdĺž Prejtianskeho potoka a zbernej komunikácie B – 2 v Prejte
medzi železničnou stanicou a vstupným areálom ZTS
pozdĺž Bratislavskej a Školskej ul.:
pozdĺž Pionierskej ulice a ul. Hasičskej,

–3
–F
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– A1
52
53
54 – PP
55 – PP
56 – PP
57 – 3
– PP
58 – 4
–P
– PP
59–3,4,P,PP
60 – P
– PP
61 – PP
62 – P,PP
63 – D
64 – D
–K
– PRh
– PP
65 – PP
66 – PP
67 – PP
68 – PP
69 – PP
70 – I2

71 – I2
–3
– PP
72 – PP
73 – PP
74 – PP

Výstavba a rekonštrukcia sietí technickej infraštruktúry (vodovod,
kanalizácia, elektrické vedenie, plynovod, teplovod, káblové siete)
v súlade s potrebami jestvujúcej i navrhovanej zástavby.
Úprava prepojenia derivačného kanála s Váhom.
Verejná
zeleň
v rámci
zastavaného
územia
urbanistického
okrsku PP.
Ochranná,
izolačná
a
ekostabilizačná
zeleň
mimo
zastavaného územia urbanistického okrsku PP .
Ochrana, podpora a
revitalizácia prvkov ekologickej stability
(hydrické koridory) na území urbanistického okrsku PP.
Vlečkové trate a súvisiace objekty
Zberné a obslužné komunikácie a súvisiace objekty, ktoré
zabezpečujú obsluhu pre celé územie (mimo
vnútrozávodných komunikácií)
Realizácia a rekonštrukcia križovatiek na komunikačnej sieti
Cyklistické a pešie komunikácie a súvisiace objekty
Autobusové zastávky
Opatrenia voči hluku z dopravy
Vodojem
s
objemom
500
m³
v priestoroch
vodojemov I. tlakového pásma na k. ú. Dubnica nad Váhom

jestvujúcich

Časť zásobného potrubia z navrhovaného vodojemu DN 400

Rozvodná sieť budovaná postupne podľa potrieb územného
rozvoja, bližšie nešpecifikovaná
Predĺženie kanalizačného zberača F dĺžky 1,2 km na k. ú. mesta
Dubnica nad Váhom, od m. č. mesta Nová Dubnica – Kolačína
Hlavný
zberač
kanalizácie
v
lokalite
západne
od
cestného privádzača (lokalita 7)
Splašková
kanalizácia
budovaná
postupne
podľa
potrieb
územného rozvoja bližšie nešpecifikovaná
Úprava Kolačínskeho potoka a jeho prítokov
Prevodové transformátory 110/22 kV (v prevodovej transformátorovej stanici
110/22 pri vodnej elektrárni) na k. ú. Dubnica nad Váhom, mimo územia
priemyselného parku a aj mimo navrhovaného nového UO R – Západ (časť 10
zmeny č. 5 a doplnku č. 3), so zmenou funkčného využitia podstatnej časti
urbanistického okrsku PP – Priemyselný park Dubnica pre bývanie).
22 kV napájače do vstupnej transformátorovej spínacej stanice
22/0,4 kV na území priemyselného parku (k. ú. Dubnica nad Váhom)
Vstupná
kiosková
spínacia
transformátorová
kV na území priemyselného parku Dubnica nad Váhom.
Distribučné kioskové transformátorové stanice 22/0,4 kV.
Káblový
rozvod
22
kV
medzi
transformátorovými stanicami slučkovaním.

stanica

22/0,4

distribučnými
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75 – PP
76 – PP

Osvetlenie verejných
priemyselného parku.
STL rozvody plynu
v priemyselnom parku.

priestranstiev

a

pre

zásobovania

potreby

komunikácií

na

území

a distribúcie

ZP

II/3. Doplnenie vymedzenia verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej
dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom, vyplývajúce zo zmeny č. 5 a doplnku č. 3
(viažuce sa na časti 1 – 5, 7 – 12, 20 – 23, 26)
79

Verejné miestne komunikácie obslužné funkč. tr. C1, C2, C3 a nemotoristické
komunikácie funkč. tr. D1 (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12)

80

Zmenený úsek navrhovanej trasy verejnej zbernej komunikácie funkč. tr. B2 (B1), kat. MZ
12/50 ako preložky cesty I/61a nová okružná križovatka v mieste kríženia navrhovaného
úseku komunikácie so súčasnou trasou cesty I/61 (rozvojová časť 20)

81

Verejná zberná komunikácia funkč. tr.B2 (kat. MZ 8,5/50) Dubnica nad Váhom – Nová
Dubnica, v úseku Hasičská ul. – Nová Dubnica m.č. Malý Kolačín (rozvojová časť 22)

82

Autobusové zastávky (rozvojové časti 10, 12)

83

Verejné pešie komunikácie a priestranstvá (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12)

84

Cyklistické komunikácie v priestorovom vzťahu k rozvojovým častiam 1, 2, 3, 4, 10, 12

85

Verejné plochy a objekty statickej dopravy (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 23)

86

Úpravy vnútorného komunikačného systému v miestach dotknutých pripravovanou
stavbou modernizácie železničnej trate (rozvojová časť 21)

87

Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete II. tlak. pásma (rozvojové časti 1, 2, 3, 5)

88

Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete I. tlak. pásma (rozvojové časti 3, 4, 7)

89

Preložky potrubia rozvodnej vodovodnej siete I. a II. tlakového pásma (rozvojové časti
12, 23)

90

Výtlačné potrubie z ČS pri VDJ II. a rozvodná sieť pre zástavbu nad kótou 285,00 m n.m.
(rozvojové časti 1, 2)

91
92

Rozšírenie akumulácie VDJ Dubnica nad Váhom I. o 500 m3 (rozvojová časť 10)
Zásobné potrubie DN 250 dĺžky cca 600 m a rozvodná sieť DN 200, 150, 100 (rozvojová
časť 10)

93

Rozšírenie rozvodnej siete vodovodu Prejta (rozvojové časti 8, 9)

94

Rekonštrukcia existujúceho rozvodného potrubia vodovodu Prejta DN 80 dĺžky cca 300
m na profil DN 160 (rozvojové časti 8, 9)

95

Splašková kanalizácia (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12)

96

Rozšírenie jednotnej kanalizácie mesta (rozvojové časti 7, 11)

97

Preložky zberačov jednotnej kanalizácie - zberač K, HN, odľahčovacej stoky DN 1000
(rozvojová časť 12)

98

Splašková kanalizácia v m.č. Prejta (rozvojové časti 8, 9)

99

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 23)

100

Stavebná úprava odvodňovacieho kanála a Kolačínskeho potoka (hrádza, betónové
spevnenie) - ochrana pred zatápaním (rozvojová časť 10)

ÚPD - ÚPN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM / ÚPLNÉ ZNENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚPN AKO VYPLÝVA ZO ZMIEN A DOPLNKOV * ARCH.EKO s.r.o. / 09-2012

113

101

Preložka úseku 22 kV vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia č.1302 do
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (rozvojová časť 10)

102

Preložka úseku 22 kV vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia č.219 do
vonkajšieho podzemného, resp. variantne nadzemného elektrického vedenia, v prípade
preukázania potreby prekládky v nadväzných stupňoch PD (rozvojová časť 20).

103

22 kV napájače do transformátorových staníc 22/0,4 kV (rozvojové časti 1, 3, 5, 8, 9, 10,
12)

104

Distribučné kioskové transformátorové stanice 22/0,4 kV (rozvojové časti 1, 3, 5, 8, 9, 10,
12)

105

Osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12)

106

Rekonštrukcia, úprava, alebo dobudovanie regulačných staníc plynu (mimo území
rozvojových častí)

107

Preložky a nové STL a NTL rozvody plynu pre potreby zásobovania a distribúcie
zemného plynu (rozvojové časti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

108

Zrušenie VZ Dubnica nad Váhom a ich PHO - odstránenie vodnej stavby, asanácia
odberných a monitorovacích objektov vodárenského zdroja (rozvojová časť 26)

Prehľad častí 1–5, 7–12, 20–23, 26 územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica
nad Váhom - Zmena č.5 a doplnok č.3, na ktoré sa viažu VPS 79–108:
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

1
2
3
4
5
6

PODHÁJ 1 – RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY / zmena funkčných plôch
PODHÁJ 2 – REZIDENČNÉ BÝVANIE / zmena funkčných plôch
OBYTNÁ ZÓNA HÁJE - KVADRANT II / úprava funkč. plôch a zmena čas. horizontu rozvoja
KVÁŠOVEC – FUNKČNÉ PLOCHY BÝVANIA / zmena časového horizontu rozvoja
CMZ (časť A1) – POLYFUNKČNÉ PLOCHY /zmena funkčných plôch
OBYTNÝ SÚBOR PLATÓ – BYTOVÉ DOMY A DOPRAVNÉ VYB. /zmena funkčných plôch

Na základe výsledkov prerokovania Zmeny č.5 a doplnku č.3 bola časť č.6 vypustená.
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ
ČASŤ

7
8
9
10
11
12
19

POD BREHOM – RODINNÉ DOMY /zmena funkčných plôch
PREJTA PODJELŠIE – RODINNÉ DOMY /zmena funkčných plôch a organizácie územia
PREJTA HOREKONČIE – RODINNÉ DOMY /zmena funkčných plôch a organizácie územia
UO R - ZÁPAD /zmena funkčných plôch a organizácie územia + ČASŤ UO PP /úprava funk. plôch
FÁNDLYHO UL.- PARTIZÁNSKA UL.– RODINNÉ DOMY A OV /úprava a zmena funkčných plôch
CENTRUM – OV A DOPRAVA /zmena riešenia rozvoja
TRIEDIAREŇ KOMUN. ODPADU /zmena funkčných plôch a organizácie územia

Na základe výsledkov schválenia Zmeny č. 5 a doplnku č. 3 časť č. 19 vypustená.
ČASŤ 20

PRELOŽKA CESTY I/61 /úprava trasy

ČASŤ 21

MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE /zmeny v riešení dopravy

ČASŤ 22
ČASŤ 23
ČASŤ 26

ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA B2 N. DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM /modifikácia trasy
CMZ (časť A1) – VIACÚROVŇOVÝ PARKOVACÍ OBJEKT
VODÁRENSKÉ ZDROJE DUBNICA NAD VÁHOM /zrušenie VZ a ich PHO

II/4. Doplnenie vymedzenia verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej
dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom, vyplývajúce zo zmeny č. 6 a doplnku č. 4 –
časť 1
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109

Skládka komunálneho odpadu Luštek
(okrem navrhovanej rozvojovej funkčnej plochy zahŕňa tiež pôvodnú časť skládky
s potrebou jej rekultivácie a zabezpečenia opatrení voči negatívnym vplyvom na životné
prostredie)

110

Kompostáreň
(ako funkčno-priestorová súčasť navrhovanej rozvojovej funkčnej plochy skládky
komunálneho odpadu Luštek).

Poznámka:
Číselné označenie uvedených verejnoprospešných stavieb nadväzuje na predchádzajúcu
územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – zmena č. 5 a doplnok č. 3.
*
Verejnoprospešné stavby všetkých uvedených kategórií budú spresnené a posudzované z právneho
hľadiska na základe nadväznej podrobnej územnej a projektovej dokumentácie v povoľovacích
procesoch.
Ostatné výstupy z územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – zmena č. 6
a doplnok č. 4 neuvedené v týchto záväzných regulatívoch, treba pokladať za s m e r n é .
*
/ P r í l o h a k VPS:
Podrobná špecifikácia zariadení komplexnej občianskej vybavenosti mesta
O
A1, G
D
J
J, C
A1
A1
A1
L
L
A1, C, D
A1
A1, G, D
A1, G, D, C
B, C, F
A1
A1
D
A1
A1, A2, B, D
H, A1, A2, J
I2, K, O
A1, D
A1, A2, D
všetky
N

Vybudovanie novej MŠ
Obnova a rekonštrukcia MŠ
Rozšírenie kapacity ZŠ
Obnova plnej kapacity ZŠ
Presun osobitnej školy z Prejty do centra mesta
Rozšírenie kapacity ZŠ cirkevnej
Rozšírenie kapacity gymnázia
Dobudovanie komplexu školskej športovej vybavenosti
Čiastková transformácia SOU elektrotechnického na SOŠ
Dobudovanie športovej vybavenosti SOU elektrotechnického
Adaptácia objektov pre rozšírenie kapacity ZUŠ
Adaptácia objektu pre zriadenie Domu detí a mládeže
Adaptácia objektov pre Kluby dôchodcov a Domy opatrovateľskej služby
Úprava domov pre sociálne a charitatívne účely
Adaptácia objektov pre azylové bývanie
Obnova a prestavba Kaštieľa jeho mnohoúčelové využitie
Reanimácia a dostavba parku pri Kaštieli
Výstavba integrovaného kultúrneho spoločenského zariadenia
Adaptácia alebo nová výstavba objektov pre orgány štátnej správy
Adaptácia alebo nová výstavba objektov pre zariadenia verejných služieb
Dobudovanie, prípadne rozšírenie športových areálov
Vybudovanie nových športových areálov
Adaptácia objektov pre špecifické kultúrne a osvetové zariadenia
Prestavba, prípadne nová výstavba obslužných zariadení pre CR
Dobudovanie verejnej okrasnej a parkovej zelene
Založenie nového mestského parku oddychu a zábavy
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K
G
G
PP

5
5
4
5,7,4
1
1,7,5

Založenie nového mestského cintorína
Založenie regionálneho bioparku Prejtianske jazero
Založenie lesoparku v nive Váhu, výstavba jeho vybavenosti
Vybudovanie segmentov bližšie nešpecifikovanej občianskej vybavenosti vo
vymedzených funkčných plochách hlavných urbanistických rozvojových osí
novokoncipovaného urbanistického okrsku PP
- Priemyselný park Dubnica
Úprava a dobudovanie areálu Kalvária
Úprava okrajov lesa pri ZŤS (Kalvárii) pre rekreačné využívanie
Založenie lesoparku pod Ostrým vrchom, výstavba jeho vybavenosti
Vybudovanie výletných miest: Prejtianska dolina, Kopanica a Medzihorie
Založenie Strediska prímestskej rekreácie Dubnička
Vytvorenie sústavy peších a cyklistických trás

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov
alebo stavieb a práv k nim podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

***
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Zoznam grafických príloh
/ SCHÉMA PRIESTOROVEJ ORGANIZÁCIE ADMINISTRATÍVNEHO ÚZEMIA
MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
/
/ SCHÉMA VYMEDZENIA VPS A OPATRENÍ – okruh technickej infraštruktúry
/ SCHÉMA VYMEDZENIA VPS A OPATRENÍ – okruh urbanizmu, ekológie a dopravy
/
/ SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
- Zmena č.5 a doplnok č.3
 SCHÉMA VPS – 1
 SCHÉMA VPS – 2
/ VÝKRESY, KTORÉ TVORIA ZÁVÄZNÉ ČASTI S DOKLADOVANÍM VPS:
(samostatná adjustácia v rámci výkresovej časti)
3/ Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
/ Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia / vrátane VPS
/ Priesvitka zmeny č.5 a doplnku č.3 v pôvodnom formáte ÚPN mesta, M 1 : 10 000
Pôvodný názov výkresu v ÚPN mesta Dubnica nad Váhom: Ma p a o p t i m al i z áci e
u r b á n n y c h p r o ce s o v / 2 – Ná v r h r o zv o j a fun k č ný c h pl ôc h
4/ Výkres riešenia verejného technického vybavenia / vrátane VPS
/ Priesvitka zmeny č.5 a doplnku č.3 v pôvodnom formáte ÚPN mesta, M 1 : 10 000
Pôvodný názov výkresu v ÚPN mesta Dubnica nad Váhom: Ma p a o p t i m al i z áci e
u r b á n n y c h p r o ce s o v / 3 – Ná v r h r o zv o j a tec h n i c ke j i n fr aš tr u k túr y
/
/ SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN mesta Dubnica nad Váhom
- Zmena č.6 a doplnok č.4 – časť 1
 SCHÉMA VPS
/ VÝKRESY, KTORÉ TVORIA ZÁVÄZNÉ ČASTI S DOKLADOVANÍM VPS
3/ Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
/ Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia / vrátane VPS
/ Priesvitka zmeny č.6 a doplnku č.4 - výrez pôvodného formátu ÚPN mesta, M 1 : 10 000
Pôvodný názov výkresu v ÚPN mesta Dubnica nad Váhom: Ma p a o p t i m al i z áci e
u r b á n n y c h p r o ce s o v / 2 – Ná v r h r o zv o j a fun k č ný c h pl ôc h
4/ Výkres riešenia verejného technického vybavenia / vrátane VPS
/ Priesvitka zmeny č.6 a doplnku č.4 - výrez pôvodného formátu ÚPN mesta, M 1 : 10 000
Pôvodný názov výkresu v ÚPN mesta Dubnica nad Váhom: Ma p a o p t i m al i z áci e
u r b á n n y c h p r o ce s o v / 3 – Ná v r h r o zv o j a tec h n i c ke j i n fr aš tr u k túr y
*
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