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Označenie
funkčnej plochy

RŠ-1 RŠ-3·
'
'

RŠ-2 RŠ-4·
'
'

RŠ-5 ·

'

Regulatívy

Charakteristika
plochy

funkčnej

plochy športovej vybavenosti
existujúce a navrhované

Záväzné
• funkcia - športová vybavenosť verejnoprospešná {veľkoplošné a maloplošné ihriská),
• prípustné umiestnenie vybavenosti, súvisiacej s hlavnou funkciou (verejné stravovanie,
ubytovanie športovcov, fitness a pod.)
• iné funkcie sú neprípustné,
• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na pozemku zariadenia;

~..
•
plochy športovej vyóa'vtnosti
existujúce
,
•
•
·-... ~
• •
•

funkcia - športová vybavenosť verejnoprospešná {maloplošné ihriská pre deti a dospelých)
prípustné umiestnenie prízemného objektu s nevyhnutným vybavením k športoviskám so
zastavanou plochou max. 20 m2 {sklad náradia, WC) ,
iné funkcie sú neprípustné
plochy zelene majú tvoriť min. 1I3 z celkovej výmery funkčnej plochy;

•
•

funkcia - športová vybavenosť verejnoprospešná (maloplošné ihriská pre deti a dospelých)
prípustné umiestnenie hľadiska a prízemného objektu s nevyhnutným vybavením
k športoviskám (šatne, hygienické zariadenia, sklad náradia, občerstvenie) s kapacitou,
zodpovedajúcou kapacite športovisk (vrátane hľadiska),
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na pozemku zariadenia;

plochy športovej vybaven~ti
existujúce

•

RZ-01;

záhradkárska osada

•
•
•
•

SB0-1 ;

TV;
V-01, V-07,

V-12;

skládka biologického odpadu •
navrhovaná
plochy technickej vybavenos- •
ti
•
plochy výroby a skladov existujúce a navrhované

•
•
•
•

Smerné
• nezastavané plochy sadovnícky
upraviť

záhradkárske osady trvalého charakteru so záhradnými chatkami,
pri výstavbe nových chatiek používať typy, tvarovo príbuzné s okolitými chatkami, zastavaná plocha max. 30 m2,
záhradkárske chatky prízemné, bez suterénu, celková výška stavieb v mieste najnižšieho
bodu styku s terénom max.5 m,
prípustná výstavba max. 1 stavby na záhradkárskej parcele (dielci) + prístrešok nad vonkajším sedením;
rešpektovať vymedzenú funkciu;

vodojemy, čerpacie stanice pitnej vody, trafostanice, kotolne a pod.
rešpektovať vymedzenú funkciu;
hlavná funkcia výroba a sklady
prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.)
iné funkcie sú neprípustné,
neprípustné sú hlučné, nehygienické prevádzky - pri umiestňovaní podnikateľských aktivít
je potrebné zhodnotiť vplyv zvýšenej dopravnej záťaže a vplyv prevádzky na zložky ži-
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• vypracovať návrh, realizovať
a udržiavať sadovnícke úpravy
v jednotlivých areáloch
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Označenie
funkčnej plochy

Charakteristi ka

Regulatívy

funkčnej plochy

Záväzné

•
•
V-02;

plochy výroby a skladov existujúce a navrhované

plochy výroby a skladov existujúce

hlavná funkcia výroba a sklady,
prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.),
iné funkcie sú neprípustné,
odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých
prevádzok;

•

•
•

hlavná funkcia výroba a sklady,
prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.),
iné funkcie sú neprípustné,
v susedstve plôch s obytnou funkciou je neprípustné umiestnenie prevádzok s nepriaznivým vplyvom na bývanie,
odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých
prevádzok;

•

nezastavané a nespevnené
plochy využiť ako zeleň,

•

pozd(ž hranice s obytným územím vysadiť pás izolačnej
zelene

hlavná funkcia výroba a sklady,
prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod. ), plocha
dopravných zariadení (hromadné garáže a pod.),
prípustná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, bývanie,
odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky;

•

organizačnými opatreniami
znížiť dopravnú záťaž, vyvo-

hlavná funkcia výroba a sklady,
prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.),
v projektovej príprave výrobných areálov zohľadniť záplavové územia toku Derňa podľa
spracovaných povodňových máp (MŽP SR)
v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce
z platných právnych predpisov,
odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých
prevádzok;

•

hlavná funkcia výroba a sklady,

•

•
•
•

V-04;

plochy výroby a skladov existujúce

•
•
•
•

V-05;

plochy výroby a skladov existujúce a navrhované

•
•
•
•
•

V-06, V-09,

plochy výroby a skladov -

vypracovať návrh, realizovať
a udržiavať sadovnícke úpravy

•
•
•

•
V-03;

Smerné

votneho prostredia vratane hluku a vibraci1 vo vzťahu k bhzkym obytnym uzemiam,
na ploche V-01 v prípade výrobnej prevádzky, ktorej charakter nevylučuje možné negatívne vplyvy na obytné prostredie, vysadiť pri kontaktných líniách z vnútornej strany výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná vegetácia);
odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých
prevádzok;

•
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v jednotlivých areáloch

•

lanú výrobnou prevádzkou, na
obytné územie,
vypracovať návrh, realizovať
a udržiavať sadovnícke úpravy v areáli
vypracovať návrh, realizovať
a udržiavať sadovnícke úpravy v jednotlivých areáloch

vypracovať

návrh, rea lizovať
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU

C. 1 ZÁKLADNÉ ZÁSADY
C. 1.1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY
(1) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA:
a) sídlo bude rozvíjané ako súvisle urbanizovaný celok, vo voľnej krajine
nevytvárať izolované zastavané plochy alebo samoty;
b) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby - hlavná
funkcia je prvoradá a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné
v rozsahu, neobmedzujúcom hlavnú funkciu;
c) ako hlavnú pozd(žnu kompozičnú os urbanistickej štruktúry mesta rozvíjať líniu, tvorenú ulicami Šintavská a M.R. štefánika;
d) ako hlavnú priečnu os urbanistickej štruktúry rozvíjať líniu , vedúcu od
železničnej stanice ku školským areálom na Kamenského ulici, ďalej
cez Dolnomajerskú a Spádovú ulicu k Námestiu republiky s pokračova
ním južným smerom okolo kostola sv. J. Krstiteľa, Gymnázia, Domu
kultúry a mestskej tržnice k nábrežiu Váhu;
e) zachovať, chrániť a skvalitňovať prostredie verejných priestranstiev
a plôch verejnej zelene, vrátane zelených pásov ulíc;
f) v architektonickom riešení stavieb nepoužívať historizujúce a cudzie
regionálne prvky;
g) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať platné právne predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v platnom znení a
vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických podmienkach na výstavbu);
h) stavby, ktoré sa nachádzajú na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd, je potrebné osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad
rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov;
i) v prípade kontaktu obytných a rekreačných plôch s výrobnou funkciou,
ktorej charakter nevylučuje možné negatívne vplyvy na obytné a rekreačné prostredie, vysadiť pri kontaktných líniách z vnútornej strany
výrobných plôch účinné pásy izolačnej zelene (zmiešaná vysoká
a nízka, listnatá a ihličnatá drevinná vegetácia);
j) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia, ako aj určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujú
cich podmienok na jednotlivé funkčné a priestorovo homogénne
jednotky sú uvedené v časti C.1 .2.
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(2) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU BÝVANIA (OBYTNÉ ÚZEMIA,
ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S BÝVANÍM) :
a)
podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 50 %
z celkovej výmery obytných plôch s hromadnou bytovou výstavbou
a polyfunkčných plôch s bývaním vo všetkých urbanistických obvodoch
mesta s výnimkou urbanistického obvodu U0.1 (centrálna mestská zóna), v U0.1 nie je podiel zastavaných a spevnených plôch obmedzený;
b)
podiel zastavaných nesmie prekročiť 40 % z celkovej výmery pozemkov rodinných domov, podiel zelene musí byť min . 40 % z výmery
pozemku;
c)
pre obyvateľov obytných území a zmiešaných území s bývaním zriaďovať základnú športovú a rekreačnú vybavenosť vo vyhovujúcej dochádzkovej vzdialenosti (malé deti 400 m, mládež a dospeli 800 m), vybavenosť doplniť verejnou zeleňou a miestami pre sociálny kontakt obyvateľov;

d)

v obytnom území je neprípustné umiestnenie hospodárskych stavieb
v uličnej čiare ;
e)
na plochách súvislej obytnej zástavby vylúčiť intenzívny drobnochov, chov kožušinovej zveri, hospodársky chov rýb a veľkých hospodárskych zvierat;
f)
pre rozvoj bývania v kontakte s dopravnými trasami, územiami výrobných prevádzok ako aj s územiami, určenými na rozvoj výroby, občianskej vybavenosti a polyfunkčnými plochami s výrobou a občianskou
vybavenosťou, je potrebné zhodnotenie hlukových pomerov v území,
určenom na bývanie. V prípade, že zhodnotenie preukáže prekročenie
prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa platných právnych
predpisov, je potrebné navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov na bývanie. Pre rozvoj bývania
v kontakte s existujúcimi výrobnými areálmi je potrebné súčasne zhodnotiť aj rozvojové zámery výroby v týchto areáloch.
(3) ZÁSADY A REGULATÍVY NA UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA:
a) občianskou vybavenosťou sú rôzne druhy zariadení v území, ktorých
prevádzkou sa zabezpečuje poskytovanie služieb obyvateľom a návštevníkom obce :
Nekomerčnú (verejnoprospešnú) vybavenosť tvoria zariadenia školstva,
kultúry, telovýchovy a športu, zdravotníctva (čiastočne - štátne zariadenia), sociálne služby, verejná správa.
Komerčnú vybavenosť tvoria zariadenia malooobchodu, verejného stravovania a ubytovania, výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby
a pod.)
b) pri jednotlivých druhoch verejnoprospešných stavieb rešpektovať umiestnenie, určené územným plánom;
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c) základnú vybavenosť umiestňovať v rámci plôch, určených pre občian
sku vybavenosť, polyfunkčné plochy s funkciou vybavenosť - bývanie,
polyfunkčné plochy s funkciou rekreácia - bývanie a v obytnom území;
e) komerčnú vyššiu a špecifickú vybavenosť, prevádzky výrobných služieb
a vybavenosť s vyššími plošnými a objemovými nárokmi umiestňovať v
území, určenom pre funkciu občianska vybavenosť a v polyfunkčnom
území výroba - občianska vybavenosť;
f) zariadenia občianskej vybavenosti prednostne umiestňovať pozd(ž hlavných peších a kompozičných osí;
d) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území
rešpektovať výškové zónovanie a mierku okolitého prostredia;
e) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite
na vlastných pozemkoch zariadení občianskej vybavenosti;
f) pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania je potrebné
pred umiestnením podnikateľských aktivít do tohoto územia zhodnotiť
vplyv prevádzky na životné prostredie vrátane hluku a vibrácií a preukázať, či vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty, určené právnymi predpismi pre vonkajšie a vnútorné prostredie budov.

(4) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE PLOCHY S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV:
a) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 70 %
z celkovej výmery plôch výrobných areálov, plochy zelene majú tvoriť
min. 30 % z ich celkovej výmery ;
b) pri umiestňovaní podnikateľských aktivít je potrebné zhodnotiť vplyv
zvýšenej dopravnej záťaže a vplyv prevádzky na zložky životného prostredia vrátane hluku a vibrácii vo vzťahu k územiu, určenému na bývanie, oddych a rekreáciu. V prípade prekročenia limitných hodnôt pre
hluk a vibrácie je potrebné navrhnúť účinné opatrenia.

(5) ZÁSADY A REGULATÍVY RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA:
a) rešpektovať komunikačnú kostru, navrhnutú v územnom pláne mesta
a v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN-R Trnavský samosprávny kraj) ;
b) v prípade výstavby na plochách juhozápadne od cesty R1 dobudovať existujúce neúplné mimoúrovňové križovatky (napájajúce mesto Sereď
na R1) tak, aby zabezpečovali priame pripojenie nových výrobných
plôch na cestu R1;
c) chrániť územie pre navrhované automobilové komunikácie a rešpektovať navrhované kategórie mestských komunikácií;
d) chrániť územie pre navrhované pešie a cyklistické komunikácie;
e) chrániť územie pre navrhované zastávky hromadnej dopravy, verejné
odstavné a parkovacie plochy pre motorové vozidlá;
f) uvažované úpravy mimoúrovňových križovatiek je potrebné riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnos132

