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Zadanie na spracovanie územného plánu obce Polianka

A.

DÔVODY NA OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zadanie pre Územný plán obce Polianka je spracovaný v zmysle ustanovení §2, §8 a §20 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v znení §8 vyhlášky MŽP SR
č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Dôvodom obstarania Územného plánu obce Polianka, ktorá zatiaľ nemala spracovaný ÚPN O sú najmä:
• zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických priestorových
a územných aktivít v obci a priľahlej krajine
• zosúladenie rozvoja obce so záväznými podmienkami rozvoja regiónu Trenčiansky samosprávny kraj v
zmysle schváleného Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja,
schváleného 14.04.1998, uznesením vlády SR č.284/1998, ktorého záväzná časť je vyhlásená
Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z., uverejnenom v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998 a jeho
zmenami a doplnkami:
- Zmeny a doplnky č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený
Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, bolo
schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa 23.6.2004;
- Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.2 ÚPN
VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 297/2011, dňa 26.10.2011,
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK č.8/2011;
- Zmeny a doplnky č. 3/2018 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho
samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018 a ich záväzná časť vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018; VZN nadobudlo účinnosť dňa
28.06.2018
• vytvorenie platnej a záväznej koncepčnej platformy pre umožnenie využívania hospodárskej pomoci
Európskej únie najmä pri realizácií rozvojových programov.
Predmetnému zadaniu na spracovanie územného plánu obce Polianka predchádzalo vypracovanie
prieskumov a rozborov vrátane krajinnoekologického plánu Architektonickým ateliérom BP (hlavný spracovateľ
Ing. arch. Bohuslav Pernecký autorizovaný architekt SKA č.1048 AA.

B.

URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH ROZVOJOVÝ PROGRAM
OBSTARÁVATEĽA A VARIANTY A ALTERNATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA

B.a)

GLOBÁLNY CIEĽ

Zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj obce s dlhodobým programom
postupného napĺňania zámerov a deficitov obce a vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie
životných potrieb jej obyvateľov.
Pre budúci trvale udržateľný, proporcionálny rozvoj obce Polianka sú vytipované strategické ciele a zámery za
príslušnú rozvojovú oblasť, v rámci ktorých sú zahrnuté aj projektové zámery občanov a právnických osôb
sídliacich na území obce.
ÚPN O sa stane po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov
procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce.
Cieľom ÚPN-O Polianka je získanie územnoplánovacieho dokumentu, ktorý:
• komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určiť jeho zásady, stanoviť
limity a regulatívy pre jej rozvoj, stanoviť plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb
• navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu,
kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja
• vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o
životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na
šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
ÚPN O sa stane po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov
procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce.
B.b)

STRATEGICKÉ CIELE A PRIORITY
•
•
•
•
•
•
•

podpora priaznivého demografického vývoja v obci
zlepšovanie podmienok pre ekonomickú aktivitu obyvateľov, rozvoj podnikania
vytváranie podmienok a podpora činnosti záujmových spolkov a občianskych združení, rozvíjanie
kultúrnych, športových a spoločenských tradícií v obci
ochrana prírodného potenciálu obce
vytvorenie oddychových a zelených zón v obci, rozvoj cestovného ruchu
dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry vo všetkých častiach obce
výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba obecných komunikácií, ulíc a chodníkov
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•

dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry, nová výstavba a rekonštrukcia bytového fondu obce,
odstránenie neobývaných, starých a nevyhovujúcich stavieb, najmä hospodárskych budov v obci, rozvoj
obchodu a služieb
Územný plán by mal vytvoriť predpoklady najmä pre nasledovné okruhy cieľov, ktoré sú zabezpečované
príslušnými opatreniami:
• zlepšenie podmienok pre hospodársky rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne
zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce a návštevníkov (malé a stredné
podnikanie, podnikanie s orientáciou na služby a remeslá, poľnohospodárstvo, cestovný ruch)
• posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia ľudského potenciálu pre rozvoj
obce vrátane rastu vzdelanosti, využitie prírodných a spoločenských zdrojov na zvýšenie ekonomickej
úrovne obce pri rešpektovaní a obnove ekologického potenciálu územia,
• vytváranie podmienok pre stabilizáciu obyvateľov poskytnutím možnosti bývania obcou a vytváraním
primeraných podmienok k zabezpečeniu bývania samotnými obyvateľmi,
• zabezpečenie rozvoja komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti podporujúcej rozvoj obce a
zohľadňujúcej rast kvality života a životného prostredia (šport, rekreácia, turizmus, cestovný ruch),
plnohodnotné zabezpečenie občianskeho vybavenia na území obce, ako aj vybavenia obce dopravou a
technickou infraštruktúrou,
• zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií, osveta, výchova a informovanosť o
stave životného prostredia, zabezpečenie podmienok na ochranu životného prostredia obce
a zachovanie permanentne udržateľného stavu,
• rast kvality života rozvojom duchovného a spoločenského života v obci a rozvojom informačných
technológií. Zabezpečenie podmienok pre oddych a relaxáciu občanov v rámci priestorových a
funkčných možností obce.
B.c)

HLAVNÝMI ÚLOHAMI PRE RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÚ NAJMÄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stanovenie koncepcie dlhodobého rozvoja obce, stratégie a zásad tohto rozvoja a jeho priemetu do
územia obce v rozsahu jeho katastra;
určenie regulatívov priestorového usporiadania a využívania územia obce v rozsahu jeho katastra,
osobitne však najmä v zastavanom a na zástavbu navrhovanom území obce;
prehĺbenie a usmernenie koncepčných zámerov, ale aj limitov a lokálnych obmedzení, vyplývajúcich z
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej záväzných častí a z ostatných územnoplánovacích
podkladov a odvetvových koncepcií;
vymedzenie chránených území, objektov a ochranných pásiem a zabezpečenie ochrany historického
dedičstva, ochrany prírody, tvorby krajiny, a ekosystémov;
určenie zásad a možností činností v území obce a racionálneho využívania prírodných zdrojov tak, aby
sa neprekročilo únosné zaťaženie územia, zabezpečil sa trvale udržateľný rozvoj obce, vytvárala sa a
udržiavala ekologická stabilita krajiny na jeho katastrálnom území;
vytváranie podmienok tvorby kvalitného životného a obytného prostredia v jednotlivých funkčných
zónach obce;
tvorba koncepcie zabezpečenia územia obce verejnou dopravnou a technickou vybavenosťou;
vytváranie predpokladov saturácie územia zariadeniami sociálnej infraštruktúry a ostatného verejného
občianskeho vybavenia;
priestorové riešenie diferencovanej škály rozvoja základných funkcií a aktivít bývania a občianskej
vybavenosti, výroby, športu, rekreácie a zotavenia;
vytváranie podmienok a opatrení na sanáciu urbánnych štruktúr, zástavby a intenzívne využívaných
častí krajiny;
návrh podmienok využívania územia;
vymedzenie zastavaného územia obce a určenie verejnoprospešných stavieb;
stanovenie potreby vypracovania podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích
podkladov;
koordinácia aktivít a riešenie konfliktov a stretov záujmov.
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C.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

C.a)

POLOHA OBCE

Katastrálne územie obce Polianka sa nachádza v
Trenčianskom kraji, v okrese Myjava.
Susedí s obcami: : Myjava, Brezová pod Bradlom,
Priepasné a Jablonka..
Skladá sa z viacerých osád - kopaníc, pomenovaných
zväčša podľa mien ich obyvateľov. Horná Polianka, Dolná
Polianka, Havlová, Doliny, Boháčovci, Podlipovec, Járky, u
Dingov, u Remenárov, u Talčíkov, Diely, Sládkovci, Piatová,
Hanákovci, Babiarovci, Sadákovci, Španková, Figurovci,
Bachárovci.
C.b)

RIEŠENÉ ÚZEMIE

Riešeným územím územného plánu obce je celý kataster
obce o výmere 941,54 ha.

D.

POŽIADAVKY

D.a)

POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA

VYPLÝVAJÚCE
Z VYŠŠEJ
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ
A ROZVOJOVÝCH DOKUMENTOV NA ÚZEMIE OBCE

DOKUMENTÁCIE

Pre spracovanie územného plánu obce Polianka je záväzná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho
stupňa, ktorou je:
• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, (skrátene ÚPN-VUC TK), ktorého záväzná
časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z., uverejnená v Zbierke zákonov, čiastka 54 z
roku 1998 a ktorý bol aktualizovaný nasledovne:
- Zmeny a doplnky č. 1/2004 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.
1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa
23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej
časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004, dňa
23.6.2004.
- Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.2 ÚPN
VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.297/2011 dňa 26.10.2011.
Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.8/2011, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011.
- Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.3 ÚPNVÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.98/2018 dňa 28.5.2018.
Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 7/2018, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa 28.5.2018, účinnosť nadobudlo
29.6.2018.
Z tejto dokumentácie vyplýva pre obec Polianka nasledovné:
D.a.1
1
1.1

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a
vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok
medzinárodného významu, ktorý je potrebné zapojiť do širších medzinárodných sídelných súvislostí,
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1.2

1.3

1.4

1.9
1.15

1.17

1.18
1.19

2
2.1

2.4

2.5
2.6

Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie
formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a
priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci
daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie, pri zohľadnení
suburbanizačných procesov, čo znamená:
1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a
rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej
a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja.
Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme
Slovenskej republiky:
1.3.4 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne druhej skupiny myjavské ťažisko osídlenia,
1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.
Podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:
1.4.5 myjavskú rozvojovú os: Senica – Myjava – Stará Turá – Nové Mesto nad Váhom,
Podporovať rozvoj centier tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu:
Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Myjava, Partizánske,
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť
rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,
1.15.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností
1.15.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí
(kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v nive
Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti Nového Mesta nad Váhom) a zohľadňovať národopisné špecifiká
jednotlivých regiónov.(slovenský, kopaničiarsky, nemecký)
1.15.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov
týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.
1.15.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym
priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný
spôsob života.
Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti, kde
sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať
sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou; na
území, na ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky monitorovania záťaže radónom realizovať
potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a
predškolských zariadení a liečební.
Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho
využitie územia aj pre nasledujúce generácie
Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, na
zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný
rozvoj, nepodporovať územné zrastanie sídiel ako aj vylúčiť výstavbu v územiach, vymedzených
záplavovými čiarami.
V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný
význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu),
cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí),
kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy
cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým
dopadom na životné prostredie.
skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať združenia a
zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu,
zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón,
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2.8

2.11
2.12
2.13

2.15
2.16
3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.5
3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
4
4.1

pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
2.8.1 sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb
cestovného ruchu,
2.8.2 postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej
cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
2.8.3 pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a
technologické prvky a zariadenia,
2.8.4 všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do
medzinárodných informačných systémov,
dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný pomer funkcie
ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom,
na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a
cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia,
Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklistických
ciest slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi
obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrnohistorickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou,
vzdelaním, kultúrou, športom, ...):
2.13.1 rozvojom cyklistických ciest mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní
cyklistických ciest s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad
vodné toky v miestach križovania cyklistických ciest s vodnými tokmi,
2.13.2 previazaním línií cyklistických ciest podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás,
jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,
2.13.3 rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklistických ciest, osobitnú pozornosť venovať
vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklistických ciest
Dodržiavať na území chránených krajinných oblastí a v územiach európskeho významu únosný pomer
funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a turizmom.
Cyklistické cesty na lesných pozemkoch a na pozemkoch v ochrannom pásme lesa zriaďovať ako
doplnkovú funkciu týchto pozemkov, aby boli prioritne zabezpečené hlavné funkcie lesov a
hospodárenie v nich.
Zdravotníctvo
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja a napĺňanie
verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR riešiť problém vysokého priemerného veku
všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast prostredníctvom
Rezidentského programu. Iniciovať rozšírenie Rezidentského programu aj na lekárov špecialistov.
Zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacientov so zdravotnou
starostlivosťou v Trenčianskom kraji.
Sociálna starostlivosť
Dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny
percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov1
Optimalizovať kapacity v súlade s rozhodnutiami Regionálnych úradov verejného zdravotníctva
vzhľadom na priestorové možnosti (dodržiavať 8m2 na občana)
Dodržiavať štandardy kvality v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2014
– 2020. Dodržiavať iné národné programy a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Podporovať a aktívne rozvíjať sieť sociálnych služieb v súlade s prechodom inštitucionálnej
starostlivosti na komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb (deinštitucionalizácia,
transformácia)
Podporovať napĺňanie myšlienky univerzálneho navrhovania v poskytovaní sociálnych služieb
Podporovať transformáciu zariadení sociálnych služieb z veľkokapacitných na malokapacitné
zariadenia sociálnych služieb – komunitné zariadenia sociálnych služieb
Podporovať vytváranie a vytvárať ambulantné formy sociálnych služieb
Vytvárať dostupnú a prepojenú sieť sociálnych služieb v súlade s napĺňaním potrieb prijímateľov
sociálnej služby – občanov
Usmerňovať a podporovať obce a mestá v zriaďovaní druhov sociálnych služieb ako zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a pod., pre osoby v poproduktívnom veku
vzhľadom k demografickému vývoju v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a
urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a
súbory navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky),
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.7
5.8
5.9

5.11
5.12
5.15

5.16

5.17
5.18

5.19

rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske
osídlenie),
uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,
rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov v zmysle pamiatkového
zákona,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného
osídlenia,
4.6.6 historické technické diela.
4.6.8 pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a v oblasti vytvárania a udržania ekologickej
stability
rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja,
definovaný v záväznej časti územného plánu.
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou,
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi
odpadov,
obhospodarovať lesné pozemky v súlade s platnými programami starostlivosti o lesy,
v jednotlivých okresoch kraja spravovať neproduktívne a nevyužiteľné pozemky podľa stanovištne
vhodných manažmentových opatrení pre obnovu prirodzených biotopov,
podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov
miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a
vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov ,
Javorníkov a Považského Inovca,
obmedzovať reguláciu, zmenu vodného režimu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými
územiami a mokraďami,
vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných
území a začleniť ich do funkcie krajiny. V oblasti flyšových hornatín a vrchovín ponechať zosuvné
mokrade v prirodzenom režime,
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných programov,
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu kvality ovzdušia na území TSK, ktoré vyplývajú z aktuálnej
platnej legislatívy v tejto oblasti (Programy na zlepšenie kvality ovzdušia, Akčné plány)
5.15.1 zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby navrhovať
protihlukové opatrenia,
5.15.2 podporovať účinnú a postupnú sanáciu starých environmentálnych záťaží, vrátane banských
diel,
5.15.3 klásť dôraz na situovanie bývania mimo území s vysokým radónovým rizikom, resp. pred
výstavbou stanoviť výšku radónového rizika2
5.15.4 pri návrhu výstavby priemyselných areálov na dotyku s obytnou zónou zabezpečiť ochranu
vnútorného prostredia budov a priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred hlukom z vonkajšieho
prostredia,
5.15.5 pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb zabezpečiť, aby hluk v
súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekročil najvyššie prípustné hodnoty
Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a
najmä v osobitne chránených častiach prírody a krajiny (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA
2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej
stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a
voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny.
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane prírody a
krajiny, v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy prevažne v
oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Považského
Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.
odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody
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5.20

5.21

5.22

5.23
5.26
5.28
5.29

5.30
5.31

5.32
5.33
5.34
5.35
6
6.1
6.2
7
7.1
7.1.1
7.1.9
7.1.35
7.6
7.6.2
7.7
7.7.2

8
8.1.1
8.1.10

8.1.11

regulovať rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využívať rekreačný
potenciál v súlade s ich ekologickou únosnosťou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava,
Bezovec, Kľačno, Zelená Voda,...)
v spolupráci s orgánmi ochrany prírody revitalizovať upravené vodné toky, kompletizovať sprievodnú
vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych
porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov
venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne likvidovaným
resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané územie obcí (zapojenie
pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr. Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť
lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v
upravených korytách
zosúladiť požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva so
záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Biele Karpaty
rešpektovať pri výstavbe v obciach na území kraja inundačné územia vodných tokov, ktoré sú
ohrozené povodňami a vymedziť ich ako neprípustné z hľadiska umiestňovania novej zástavby,
dopĺňať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásov pôvodných domácich druhov drevín a krovín pozdĺž
vodných tokov; budovať zatieňovacie pásy zelene pozdĺž odkrytých vodných tokov,
rešpektovať zaplavované pobrežné pozemky neohrádzovaných vodných tokov, ochranné pásma
hrádzí a tokov, inundačné územia, kde podľa okolností uplatňovať predovšetkým trávne, travinnobylinné porasty,
podporovať revitalizáciu vodných tokov, upravených vodných tokov a priľahlých pobrežných pozemkov
z dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných a estetických funkcií,
Zamedziť vzniku prívalových vôd v území napr.:
- navrhovať systémy poldrov, záchytných priekop, retenčných nádrží v krajine a vhodné
systémy terénnych úprav
- minimalizovať výstavbu spevnených plôch v krajine
Podporovať zadržiavanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží, jazierok,
budovaním občasných vodný h plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch zelene
Nepovoľovať rozvoj osídlenia v zosuvných územiach, vyznačiť ich v územných plánoch obcí a
rešpektovať ich ako nezastaviteľné územie
zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach najmä vo verejných
priestoroch; rozvíjať krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine.
Územnoplánovacími nástrojmi presadzovať realizáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy v
zastavaných územiach obcí.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé
územie kraja,
nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich
hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov
poľnohospodárskych dvorov,
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
Cestná infraštruktúra
Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v jej ochranných
pásmach.
Homogenizovať stavebné parametre cesty v koridore danom osou a ochranným pásmom existujúcej
trasy cesty II/499 (regionálneho významu),
V návrhovom období preukázať oprávnenosť a určiť spôsob realizácie obchvatov, preložiek a
homogenizácií ciest II. a III. triedy, uvedených v bodoch 7.1.9 až 7.1.34, v zmysle platnej metodiky
MDaV SR o Plánoch udržateľnej mobility, resp. o Generálnych dopravných plánoch.
Hromadná doprava
Podporovať rozvoj verejnej hromadnej dopravy a zvyšovať využívanie ekologických pohonných hmôt
vo verejnej doprave.
Infraštruktúra cyklistickej dopravy
Zabezpečiť územnú rezervu pre koridory cyklistických komunikácií Trenčianskeho kraja v
nasledujúcich úsekoch:
•
Nové Mesto nad Váhom – Myjava – št. hranica SR/ČR,
V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi vysoké napätie,
Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho
dopadu na charakter krajiny.
vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.
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8.1.15
8.2
8.2.1
8.2.3
8.2.4

8.2.5

8.2.7

9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.6
9.1.7
9.1.8

Podporovať lepšie využívanie existujúcich centrálnych zdrojov tepla, ich rekonštrukciu, modernizáciu a
rozšírenie, s cieľom zvyšovania účinnosti pri výrobe a distribúcii tepla
Vodné hospodárstvo
Rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránených vodohospodárskych oblastí
(Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky) a pásma ochrany vodovodných a kanalizačných potrubí
Na úseku verejných vodovodov realizovať rekonštrukcie verejných vodovodov s nevyhovujúcim
technickým stavom na celom území Trenčianskeho kraja:
Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej
republiky, Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky a v súlade s plánom rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja:
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s
odstraňovaním nutrientov z aglomerácií4 s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO
(v zmysle prílohy č. 4.1 Vodného plánu Slovenska) v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych
odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia v aglomeráciách od 2 000 EO do
10 000 EO (v zmysle prílohy č. 4.1 Vodného plánu Slovenska),
c) ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, zabezpečiť primeranú
úroveň čistenia komunálnych alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená
požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia realizovať priebežne v súlade s plánom rozvoja
verejných kanalizácií,
k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000
ekvivalentných obyvateľov:
3. Aglomerácia Myjava,
o) podmieniť nový územný rozvoj obcí napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú
sieť, s následným čistením komunálnych odpadových vôd v ČOV,
Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami
Rámcovej smernice o vodách a Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu,
Nitry a Myjavy
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k
stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí,
nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a
koncepciou rozvoja,
d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí Chvojnice a
Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie
ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a zriaďovanie vsakovacích
plôch,
e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom
povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva,
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti
V oblasti protipovodňovej ochrany
8.2.7.1 rešpektovať záplavové čiary, vyplývajúce z máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika,
hlavne v oblastiach, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového
rizika
V oblasti odpadového hospodárstva
Rešpektovať vypracované platné programy odpadového hospodárstva na úrovni štátu a
Trenčianskeho kraja
Podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu
ukladaného na skládky,
Podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach
Podporovať aktivity vedúce k uzatváraniu banských diel a lomov s využitím odpadov – predovšetkým
výkopových zemín vznikajúcich pri stavebnej činnosti
Podporovať efektívne využívanie areálov existujúcich regionálnych skládok odpadov
Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
D.a.2
• požiadavky zapracovať do záväznej časti územného plánu obce.
D.b)

POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE POLIANKA

Pre obec Polianka bol spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2022
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(spracoval Mgr. Peter Nemček – RegioSat v spolupráci s Kopaničiarsky región – MAS, december 2015), ktorý
stanovil pre obec Polianka opatrenia, projekty a aktivity, z ktorých nasledovné sa týkajú aj územného plánu obce:
Opatrenie
Projekt / aktivita
1.1 Rozvoj ľudských zdrojov
1.1.1 Výstavba nájomných domov s infraštruktúrou
1.2 Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít
1.2.1 Budovanie cyklotrás
1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy – Havlová - Guzice
1.2.1.2 Vybudovanie vyhliadkovej veže
1.2.2 Podpora voľnočasových aktivít
1.2.2 Modernizácia športového areálu TJ Tatran Polianka
2.1 Zvýšenie kvality infraštruktúry verejných služieb
2.1.1 Pozemkové úpravy v obci
2.1.1.1 Oprava a rozšírenie chodníkov
2.1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
2.1.1.3 Oprava komunikácie v obci Polianka- cesta na ihrisko
2.2 Rozvoj sociálnych služieb
2.2.1 Rekonštrukcia bývalej školy na komunitné účely obyvateľov
2.3 Modernizácia a rekonštrukcia obecných objektov
2.3.1 Rekonštrukcia Obecného úradu s Kultúrnym domom a hasičskou zbrojnicou
3.1 Zvýšenie odvádzania a čistenia komunálnych vôd
3.1.1 Vybudovanie kanalizácie
3.2 Podpora odpadového hospodárstva
3.2.1 Zriadenie zberného dvora
D.b.1
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
• požiadavky v územnom pláne zhodnotiť, preveriť ich aktuálnosť a podľa potreby do územného plánu
aplikovať.

E.

ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA
E.a)

ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE
RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA A
ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE
OSÍDLENIA

Obec je súčasťou Trenčianskeho kraja,
okresu Myjava.
V zmysle Koncepcie územného rozvoja
Slovenska v znení jeho zmien a doplnkov
a záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
v znení jeho zmien a doplnkov je vytvorená
koncepcia sídelnej štruktúry, ktorú tvoria
aglomerácie vytvorené okolo miest a delia sa na
tri úrovne. V prvej úrovni sú najväčšie slovenské
mestá, najmä krajské sídla, do druhej úrovne
ťažísk osídlenia sú zaradené tie, ktoré sú tvorené
okolo stredne veľkých miest a ťažiská osídlenia
tretej úrovne, ktoré sa členia do 2 skupín: v prvej
ide o ťažiská osídlenia, ktoré sú v podstate
vytvorené na základe dostredivých účinkov
jadrového mesta, v druhej sú ťažiská osídlenia
menšieho rozsahu.
Obec Polianka je v tejto štruktúre súčasťou
ťažiska osídlenia tretej úrovne druhej skupiny Myjavského ťažiska osídlenia regionálneho
významu, ktoré sa formuje v nasledujúcej
priestorovej
štruktúre
Brestovec,
Myjava,
Polianka, Priepasné, Brezová pod Bradlom,
Bukovec. Centrom tejto skupiny je Myjava.

F.

POŽIADAVKY

NA
ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

RIEŠENIE
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Záujmovým územím obce Polianka je predovšetkým katastrálne územie obce, v rámci širších súvislostí je to
vzťah na susedné obce, ktorými sú: Myjava, Brezová pod Bradlom, Priepasné a Jablonka.
Z hľadiska zabezpečenia požiadaviek na riešenie územia obce v súvislostiach širšieho záujmového územia
ide predovšetkým o nasledovné:
• podporovať rozvoj obce v súlade s jej začlenením do koncepcie sídelnej štruktúry
• vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov
osídlenia,
• rešpektovať a vytvárať priestor pre realizáciu verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich zo záväznej
časti ÚPN VÚC TK a jeho zmien a doplnkov,
• rešpektovať a chrániť historicky založené väzby v urbanistickej štruktúre,
• rešpektovať a chrániť kultúrne dedičstvo:
- hnuteľné i nehnuteľné kultúrne pamiatky
- archeologické nálezy
- objekty pamiatkového záujmu,
- zachovať architektonicko-urbanistický ráz osídlenia
• rešpektovať koridory dopravnej a technickej infraštruktúry a jej ochranné a bezpečnostné pásma,
• rešpektovať vodohospodárske zariadenia, vodné toky a ich ochranné pásma,
• chrániť prírodu a vytvárať a udržiavať ekologickú stabilitu územia,
• zachovávať integritu lesných pozemkov a rešpektovať ich ochranné pásma,
• rešpektovať zámery záväzného charakteru, ktoré riešia širšie regionálne a nadregionálne súvislosti
• chrániť poľnohospodársku pôdu a vodohospodárske zariadenia
• vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj jednotlivých funkcií obce:
- bývanie
- občianska vybavenosť, rekreácia a šport
- výroba, výrobné služby a drobné podnikanie
- doprava a technická vybavenosť
• pri riešení ÚPN O Polianka je potrebné rešpektovať závery z rozvojových dokumentov TSK:
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- Plán dopravnej obslužnosti
- Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013-2020
- Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020
• pri riešení ÚPN O Polianka je potrebné rešpektovať závery z rozvojových dokumentov susedných obcí.
Rozvoj hospodárskej základne je potrebné koordinovať s územnými plánmi, strategickými dokumentami,
alebo rozhodnutiami susedných obcí, a výrobné územia situovať v súlade s rozvojom širšieho územia.
Zo susedných obcí má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu:
mesto Myjava:
Územný plán mesta Myjava schválený 20.5.2004, uzn. 67/2004
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Myjava č.1/2006, schválené 27.11.2008 uzn.
180/2008
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Myjava č.1/2013, schválené 26.06.2015 ,
uzn.28/2015
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Myjava č.1/2018, schválené 06.02.2020,
uzn.03/02/2020
mesto Brezová pod Bradlom:
ÚPN M Brezová pod Bradlom, schválený uznesením MZ 22/2015, dňa
12.02.2015
ZaD č.1 k ÚPN M Brezová pod Bradlom, schválené uznesením MZ 60/201915,
dňa 24.04.2019

G.

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY

G.a)

OBYVATEĽSTVO – STAV

Počet obyvateľov
Ku koncu roka 2011, kedy sa konalo sčítanie obyvateľstva, domov a bytov (SODB) žilo v Polianke 375
obyvateľov, v roku 2014 384 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov tvorilo za rok 2014 predproduktívne
obyvateľstvo 11,72 %, 70,05 %-ami bolo zastúpené produktívne a 18,23 %-ami poproduktívne obyvateľstvo.
V čase spracovávania prieskumov k územnému plánu mala obec nasledovný stav (údaje poskytnuté obcou):
obyvateľstvo trvalo bývajúce
spolu
muži
ženy vek 0-14 produktívny vek vek 65+
413
aktualizované údaje k r.2021
207
206
58
268
87
% 100%
50%
50%
14%
65%
21%
údaje podľa SODB - 2011
375
184
191
43
267
65
% 100%
49%
51%
11%
71%
17%
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. V roku 2021 sa uskutočnilo nové sčítanie obyvateľstva, ktorého výsledky budú k dispozícii v čase
spracovania územného plánu obce a budú slúžiť ako jedno z východísk pre jeho spracovanie.
Národnostné zloženie
Národnostné zloženie v Polianke možno pokladať za výrazne homogénne, nakoľko k slovenskej národnosti sa
hlási až 93,33% čo je oproti predchádzajúcemu SODB o 4,67% menej. Česká národnosť je zastúpená 2,4%-ným
podielom, čo znamená nárast o 0,4%.
Vierovyznanie
Najviac obyvateľov – 67,38% sa pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 hlásilo k evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania, čo je až o 17,62% menej ako v roku 2001. Pomer rímsko-katolíckeho vierovyznania
stúpol takmer o 5,7% na 10,7%. O 5,17 % vzrástol pomer tých, čo sú bez vyznania (14,17%). Svoje zastúpenie v
obci majú i ostatné náboženstvá – evanjelická cirkev metodistická (0,27%), cirkev bratská (1,07%), náboženská
spoločnosť svedkovia Jehovovi (0,27%).
Vzdelanie
Podľa SODB 2011 v stupni dosiahnutého vzdelania je najpočetnejšia skupina obyvateľov, ktorá dosiahla
úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) – 19,47% (slovenský priemer je 20%). Druhou najpočetnejšou
skupinou sú obyvatelia, ktorí majú základné vzdelanie – 16%. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 11,2%
(slovenský priemer je 13,8%).
G.b)

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL

Index vitality
Z hľadiska ďalšieho vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku
(0-14 rokov), ktoré je v tomto prípade nižšie ako poproduktívna zložka obyvateľstva (muži nad 60 rokov a ženy
nad 54 rokov). Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ vnútornej demografickej kvality a reprodukčnej vitality
súčasného obyvateľstva - index vitality populácie (pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky). V obci
Polianka má index vitality od roku 1997 klesajúcu tendenciu a v roku 2009 dosiahol najnižšiu hodnotu 35,84.
Tento trend by pokračoval i v ďalších rokoch avšak tým, že sa posunula hranica veku odchodu do dôchodku,
zareagovali aj demografi posunutím hranice poproduktívneho veku u mužov na 65 a u žien na 60 rokov. I preto
hodnota tohto ukazovateľa v roku 2011 vzrástla na 69,70, no do roku 2014 zase len klesala až na úroveň 64,29
(viď graf 5). Znamená to, že obec má v poslednej dobe značne regresívnu populáciu (hodnoty indexu populačnej
dynamiky do 109,68 predstavujú regresívnu populáciu, pričom celoslovenská hodnota tohto indexu v roku 2014 je
109,68). V súčasnosti sa v Polianke z hľadiska demografického vývoja obyvateľstva okrem poklesu počtu
obyvateľov prejavuje aj trend starnutia obyvateľstva. Priemerný vek obyvateľov Polianky v roku 2014 bol 43, čo je
takmer o 1,5 roka viac ako v roku 2010. Tento údaj je podstatne vyšší ako celoslovenský priemer (39,87).
Prírastok a migrácia obyvateľstva
Migrácia obyvateľstva je ovplyvňovaná ekonomickou situáciou obce a mierou nezamestnanosti, situáciou na
trhu práce či bytovou výstavbou a dostupnosťou bývania. V období rokov 1996 až 2014 dosiahol celkový
prírastok sťahovaním hodnotu 37 obyvateľov.
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva v Polianke sa každým rokom mení. Príčinou môže byť i fakt, že
rozdiel medzi živonarodenými a zomrelými je nízky. V sledovanom období v Polianke bol tento úbytok len 1
obyvateľ. Druhou príčinou je migračný prírastok obyvateľstva. V období 2007 - 2014 sa do obce prisťahovalo 82
osôb, pričom v tom istom období sa z obce odsťahovalo 52 osôb. Od roku 2007 do roku 2014 možno evidovať
nárast o 30 obyvateľov. Dôvodom migračného prírastku obyvateľstva môže byť hlavne vysídľovanie obyvateľstva
z mesta do vidieckych sídiel, kde sú prijateľnejšie ceny za bývanie. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce vývoj
migrácie patrí celková ekonomická situácia obce, situácia na trhu práce, bytová výstavba a možnosť získania
bytu.
Stabilizáciu počtu obyvateľstva, schopnosť pritiahnuť nových obyvateľov a udržať si súčasných obyvateľov
možno dosiahnuť len vhodnou politikou a stratégiou zo strany obce, ktorá bude otvorená voči obyvateľom,
orientovaná na mladé rodiny s deťmi, rozvoj cenovo dostupného avšak kvalitného bytového fondu a zlepšenie
dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti v obci i na kopaniciach.
G.c)

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE

Požiadavkami a cieľom riešenia ÚPN-O Polianka je v oblasti demografie:
• stanoviť prognózu demografického vývoja v obci pri zohľadnení celkového ekonomického a
spoločenského vývoja, špecifík a trendov SR v súčasnom období na základe retrospektívnych
štatistických ukazovateľov,
• premietnuť do územného plánu demografické charakteristiky riešeného územia podľa navrhnutej
koncepcie funkčného a územno-priestorového riešenia.

H.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU

H.a)

VÝCHODISKÁ

Pre sídelnú zástavbu okresu Myjava sú charakteristické obce, ktoré sú tvorené niekoľkými osadami –
kopanicami. Tieto osady, pomenované obvykle podľa mien obyvateľov, žijúcich v danej lokalite v minulosti, tvoria
skupiny obytných domov a hospodárskych budov ležiacich bezprostredne pri poľnohospodársky obrábaných
územiach a akoby náhodne sú roztrúsené takmer po celom okrese Myjava. Rozdrobené sídelné jednotky sa
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striedajú s poliami, lesmi, ovocnými sadmi, nelesnou drevinovou vegetáciou (medze, skupiny drevín a pod.).
Vzájomne sú kopanice prepojené sieťou spevnených a nespevnených ciest.
Na Myjavskej pahorkatine je vyčlenených niekoľko morfologických typov kopaníc, ku kopaničiarskym obciam s
ústredím v centre a s kopanicami územne rozmiestnenými okolo neho patrí aj obec Polianka.
Z hľadiska priestorovej štruktúry je územie tvorené:
• sídelná urbanizovaná krajina
• kultúrna poľnohospodárska (oráčinová) krajina
• poloprírodná krajina nadväzujúca na kultúrnu poľnohospodársku krajinu
• lesná krajina
Obec Polianka je z hľadiska priestorového usporiadania krajinných typov hodnotená ako katastrálne územie s
prevahou poľnohospodárskeho fondu, kde dominuje orná pôda, v štruktúre poľnohospodárskeho fondu dominuje
orná pôda, ktorá je na relatívne plochých formách reliéfu, TTP sú na menej strmých svahoch, mieste porasty
sadov, lesné fragmenty a fragmenty NDV sú v nedostupnejších častiach a v nižšom % zastúpenia. Sídla sú
naviazané na líniový prvok cestnej siete.
H.b)

ZÁMERY VYPLÝVAJÚCE Z PRÍPRAVNÝCH A PRIESKUMNÝCH PRÁC

V priebehu spracovania prípravných prác a prieskumov pre územný plán obce Polianka boli zhromaždené
nasledovné zámery:
• zámery definované obcou počas spracovania prípravných prác a prieskumov
• zámery obce, na ktoré boli spracované prehlbujúce dokumentácie
• zámery na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie
• zámery vlastníkov pozemkov v k.ú. Polianka uplatnené počas prípravných prác a prerokovania Zadania
k ÚPN O
• výstupy vyplývajúce z prieskumných prác.
Selekcia, konkretizácia a spôsob návrhu riešenia zámerov v tomto štádiu nemôže byť definitívny, pretože ich
možno komplexne a odborne spracovať až v priebehu riešenia a prerokovania ÚPN-O, v súlade so zadaním,
ktoré stanovuje hlavné ciele rozvoja územia obce.
Predmetom zadania teda nie je návrh konkrétnych zámerov. Tie sú predmetom riešenia až v etape
vypracovania návrhu ÚPN O.
H.c)

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rešpektovať jestvujúcu urbanistickú koncepciu, ktorej úpravy by mali smerovať k vyriešeniu súčasných
požiadaviek a potrieb obce s víziou budúcich nárokov na všetky jeho funkcie ako obce prímestského
charakteru, s dôrazom na zachovanie jej únosnej rozlohy zastavaného územia
pri návrhu novej zástavby, resp. obnove jestvujúceho fondu brať do úvahy potrebu vytvárania ucelených
funkčných zón bez premiešavania nezlučiteľných funkcií – bývanie s výrobou väčšieho rozsahu
vytvoriť logické a prevádzkovo jasné vzťahy medzi jednotlivými funkciami obce, stanoviť ich polohu
a prioritu,
vyriešiť dopravnú situáciu s ohľadom na riešenie vyššej koncepcie dopravy,
podporiť hmotovo-priestorovým riešením dokomponovanie hlavných kompozičných osi celého
zastavaného územia obce so zachovaním historicky vyprofilovaných parciálnych kompozičných zásad,
samostatnú pozornosť venovať dotvoreniu centra obce, riešeniu jeho hmotovo-priestorového,
kompozičného, výtvarno-estetického a funkčného charakteru s cieľom zachovať jeho charakter a
atmosféru
navrhnúť spôsob dotvorenia niektorých peších koridorov prepájajúcich priestory spoločensky najviac
frekventované a rozptylných plôch v rámci týchto priestorov,
podporiť riešením rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich hodnotných štruktúr pri rešpektovaní "génia
loci', t.j. bez implementácie architektonicky a typologicky nevhodných stavieb; navrhnúť spôsob a
podmienky ochrany, rekonštrukcie a revitalizácie týchto historicky najstarších enkláv zástavby
navrhnúť adekvátny spôsob obnovy jestvujúceho staršieho stavebného fondu, s prihliadnutím na zásady
pamiatkovej ochrany, systém zástavby, typológiu objektov, prevažujúce výškové proporcie a funkčné
využitie zástavby
navrhnúť postupnú delimitáciu znehodnocujúcich objektov zo spoločensky najcennejších priestranstiev a
dostavbu rozostavaných
minimalizovať asanácie, na asanáciu navrhnúť len tie objekty, ktoré bránia realizácii zámerov verejného
záujmu, alebo ich technický stav znemožňuje ich rekonštrukciu a ďalšie využívanie
navrhnúť nové rozvojové územia a riešiť ich s ohľadom na prevládajúci objemovo-priestorový charakter
územia a jeho kompozičný systém,
osobitnú pozornosť venovať jestvujúcej i navrhovanej výrobe, jej zakomponovaniu v území a napojeniu
na dopravnú infraštruktúru
navrhnúť systém dotvorenia zastavaného územia štruktúrou verejne prístupnej vzrastlej zelene
naväzujúcej na zeleň v centre obce,
uprednostniť pri dokomponovaní priestorov humánne merítko objemovej skladby rešpektujúcej historické
a prírodné pozadie a jeho akcenty a dominanty,
uplatňovať profesionálny prístup s účasťou architekta pri rozvíjaní predstáv o ďalšom rozvoji zástavby;
vylúčenie živelného prístupu k zástavbe,
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•
•

chrániť a vhodne využívať chránené územia prírody
pri rozvoji sídla zosúladiť rozvojové zámery najmä s koncepciou trvalej udržateľnosti, čo zvýši atraktivitu
obce pre obyvateľov aj návštevníkov,
problematiku rozvoja obce doriešovať formou podrobnejších dokumentácií s jasnými regulatívmi pre
možnosti výstavby.

•

I.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU
I.a.1

VÝCHODISKÁ

Priestorový obraz súčasnej obytnej časti obce vytvára vcelku veľmi upravený a harmonický obraz s
objektmi prevažne v dobrom technickom stave. Staršie rodinné domy sú vhodne zrekonštruované. Výraznými sú
objekty občianskej vybavenosti, tiež relatívne v dobrom technickom stave, prechádzajúce postupnou
rekonštrukciou alebo sú zrekonštruované. Pre zachovanie pozitívneho obrazu a génia loci obce je potrebné pri
návrhu územného plánu zohľadniť uvedené:
I.a.2
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
• navrhnúť adekvátny spôsob obnovy jestvujúceho staršieho stavebného fondu, s prihliadnutím na zásady
pamiatkovej ochrany, systém zástavby, typológiu objektov, prevažujúce výškové proporcie a funkčné
využitie zástavby.
• pri návrhu novej zástavby, resp. obnove jestvujúceho fondu brať do úvahy potrebu vytvárania ucelených
funkčných zón bez premiešavania nezlučiteľných funkcií – bývanie s výrobou väčšieho rozsahu
• navrhnúť reguláciu výrobného územia s ohľadom na potreby výroby, dopravy, technického vybavenia pri
rešpektovaní ochrany životného prostredia, ochranu prírody a tvorbu krajiny a ochranných pásiem
a ostatných limitov v území
• minimalizovať asanácie, na asanáciu navrhnúť len tie objekty, ktoré bránia realizácii zámerov verejného
záujmu, alebo ich technický stav znemožňuje ich rekonštrukciu a ďalšie využívanie.

J.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA

J.a)

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

J.a.1

ŽELEZNIČNÁ TRAŤ

Železničná trať sa v katastri obce nenachádza. K dispozícii je železničná trať 121 (129) so železničnou
stanicou v Myjave a železničná trať 117 (128) so železničnou stanicou v Brezovej pod Bradlom.
J.a.2

CESTY

J.a.2.1

Cesty II. a III. triedy

Katastrom obce prechádzajú nasledovné dopravné koridory, ktorými je obec napojená na širšie okolie:
Označenie
Trieda
Správca
Vlastník
499
cesta II.triedy
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho Trenčiansky samosprávny kraj
kraja - Stredisko údržby Trenčín
1181
cesta III. triedy
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho Trenčiansky samosprávny kraj
kraja - Stredisko údržby Trenčín
1182
cesta III. triedy
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho Trenčiansky samosprávny kraj
kraja - Stredisko údržby Trenčín
Prepojenie jednotlivých častí obce vrátane kopaníc je sieťou uvedených ciest a miestnych ciest.
J.a.2.2
Miestne cesty
Dopravnú kostru ciest II. III. triedy dopĺňajú miestne cesty obslužné, obslužné s prvkami upokojenia, resp.
ukľudnené cesty funkčnej triedy D1, pešie trasy a chodníky a cyklistické trasy v spoločnom koridore s motorovou
dopravou. Miestnymi cestami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné
priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest.
Prístup do niektorých kopaníc je aj poľnými, resp. lesnými cestami.
J.a.3

STATICKÁ DOPRAVA

Statická doprava je v súčasnosti na území obce pokrytá:
• parkoviskami pri objektoch občianskej vybavenosti
• parkovacími miestami na pozemkoch rodinných domov
• garážami na pozemkoch rodinných domov
J.a.4

HROMADNÁ DOPRAVA

Hromadnú dopravu osôb zabezpečuje cestná autobusová doprava. V katastri obce sa nachádza 5
autobusových zastávok:
Poloha
Spravuje
autobusová zastávka
u Siváčkov, č.d. 190
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autobusová zastávka
autobusová zastávka
autobusová zastávka
autobusová zastávka
J.a.5

Horná Polianka, č.d. 5
Obecný úrad, č.d. 90
Havlová, č.d. 190
na ceste 499, Pokrivníky

SAD Trenčín
SAD Trenčín

CYKLISTICKÁ A PEŠIA DOPRAVA

Vláda Slovenskej republiky dňa 7. mája 2013 schválila Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 223 „Národnú
stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike." Týmto krokom dostala cyklistická
doprava a cykloturistika nový impulz na jej systematické budovanie a financovanie. Integrovaný regionálny
operačný program dáva novú možnosť ako bezpečne prepojiť mestá a obce v Trenčianskom kraji kvalitnou
cyklistickou infraštruktúrou.
V katastri sa nachádzajú cyklotrasy, ktoré vedú k zaujímavým cieľom v samotnom katastri a v blízkom okolí.
Pohyb cyklistov sa vykonáva v spoločnom profile s automobilovou dopravou po týchto trasách:
C022
Kopaničiarska cyklomagistrála
červená, celková dĺžka 58 km, vedie okrajom katastra po
ceste II/499
C2202
Baťov kanál – Chvojnica – Brezová p/B
zelená, celková dĺžka 63 km
C5302
Senica – Brezová p/B
modrá, dĺžka 46 km
C5325
Podkylava – Polianka, Sládkovci
zelená, dĺžka 7,8 km
Pri niektorých častiach ciest, najmä v centre sú realizované úseky chodníkov jednostranne alebo obojstranne.
U jestvujúcich MK funkčnej triedy D1 platí prednosť peších pred motorovou dopravou, nachádzajúcou sa v
spoločnom uličnom priestore.
J.a.6

DOPRAVNÁ VYBAVENOSŤ

Dopravná vybavenosť na území pozostáva z jestvujúcich autobusových zastávok.
J.a.7
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
• vyznačiť a rešpektovať existujúce trasy cesty II. a III. triedy v riešenom území,
• pri návrhu nových lokalít pre bývanie dodržať pásmo hygienickej ochrany pred negatívnymi účinkami
dopravy;
• dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich
následným napojením na cesty vyššieho dopravného významu ;
• siete miestnych ciest navrhnúť tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy,
prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej
dopravy a potrebám obrany štátu.
• existujúce miestne cesty upraviť a navrhované cesty v navrhovaných lokalitách navrhnúť v zmysle STN,
eliminovať závady na existujúcich cestách, ktoré obmedzujú plynulosť a bezpečnosť premávky
• pri riešení návrhu úprav alebo rozšírenia inžinierskych sietí rešpektovať ustanovenia §11, §18 a §20
cestného zákona,
• nové dopravné a technické riešenie územia, miestne cesty resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek
druhu, ktoré budú križovať vodný tok, navrhovať:
- ako jednotnú zbernú cestu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v prípade
vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným - iba jedným
spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku,
- križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a
komunikácií s vodnými tokmi" a v súlade s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov",
- žiadna časť navrhovaných objektov nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku,
• posúdiť jestvujúce umiestnenie zastávok hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť, navrhnúť
v prípade potreby nové umiestnenie zastávok;
• riešiť statickú dopravu zaťažujúcu kataster obce
• cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších súvislostiach k priľahlému územiu. Vytvoriť
územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu regionálnych cyklotrás
• doplniť sieť peších trás a náučných chodníkov
J.b)

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

J.b.1

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

J.b.1.1
Stav
Obec Polianka má vybudovanú celoobecnú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej je obec zásobovaná
kvalitnou pitnou vodou. Vodovodná sieť je v správe BVS, a.s. Bratislava.
Obec Polianka je zásobovaná zo skupinového vodovodu Myjava, prevádzkový okrsok č.1 Počet pripojených
obyvateľov obce Polianka na verejný vodovod je 298 (rok 2020).
Hlavným distribučným vodojemom pre skupinový vodovod Myjava je vodojem Červená hora do ktorého je
privádzaná voda z vodných zdrojov Fajnory, Stanovisko a Mosnáci. Po trase z vodojemu Červená Hora do
vodojemu Myjava je obec Polianka zásobovaná cez automatickú tlakovú stanicu. Vodovodná sieť Polianka má
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celkovú dĺžku 7 688 m. V zmysle prevádzkového poriadku Myjavského skupinového vodovodu sa uvažovalo s
výhľadovým stavom do r.2020 pre 363 obyvateľov v Polianke.
J.b.1.2
Požiadavky na riešenie
• rešpektovať jestvujúce verejné vodovody vrátane ich pásma ochrany v súlade so zákonom č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
• bilančne zhodnotiť v územnom pláne potrebu pitnej vody a nároky na vodárenský systém pre
navrhovaný rozsah rozvoja obce. Výpočet potreby vody je nutné previesť‘ podľa prílohy č.1 Vyhlášky
ministerstva životného prostredia SR Č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006.
• novonavrhované rozvojové lokality v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce napojiť na systém
rozvodov v obci,
• do územného plánu uviesť potrebu:
- verejný vodovod je nutné navrhovať v súlade s STN736005, 755401, ON 755411 a ostatnými súvisiacimi
normami a štandardami verejného vodovodu v podmienkach BVS.
- verejný vodovod navrhovať v maximálnej miere zokruhovaný z dôvodu zabezpečenia kvality pitnej vody
a prevádzkovej spoľahlivosti.
- verejné vodohospodárske siete vrátane pásma ochrany umiestňovať vo verejných komunikáciách, resp.
verejne prístupných koridoroch s dostatočnou šírkou a nosnosťou povrchu pre vozidlá prevádzky.
- pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov
J.b.2

KANALIZÁCIA

J.b.2.1

Stav

Obec Polianka nie je odkanalizovaná. Väčšina obývaných bytov má septik, žumpu alebo domáce čističky
odpadových vôd. Dažďové vody sú odvedené systémom rigolov popri ceste do potokov prípadne do trativodov.
Skupinová kanalizácia obcí Košariská, Priepasné, Polianka je bola zaradená medzi prednostné stavby v rámci
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja s návrhom realizácie v roku 2010.
J.b.2.2
Požiadavky na riešenie
• územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov verejných
kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja“, zámery obce zosúladiť so schválenými a záväznými
dokumentáciami spracovanými pre oblasť trenčianskeho regiónu;
• zo záväzných častí ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a zo záväzných častí jeho zmien a doplnkov pre
obec Polianka vyplýva v oblasti odvádzania a likvidácie odpadových vôd verejnoprospešná stavba v
oblasti vodného hospodárstva, časť 2 - Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd: Verejné
kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách, bod 4. Aglomerácia Myjava.
• rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie
a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“;
• odvádzanie a čistenie odpadových vôd zo všetkých rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na
čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010, ktorým sa stanovujú
kvalitatívne ciele povrchových vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.
• na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou
kanalizáciou, resp. do doby vybudovania kanalizačnej siete, produkované splaškové odpadové vody
akumulovať vo vodotesných žumpách realizovaných a prevádzkovaných v zmysle STN 75 6081 „Žumpy
pre splaškové odpadové vody” a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách.
• do územného plánu uviesť potrebu: verejnú kanalizáciu navrhovať v súlade s STN 73 6005, STN 756101
a ostatnými súvisiacimi normami.
• pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z plánovaných rozvojových lokalít v maximálnej
miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového
prostredia (vodné plochy, retenčné priestory resp. infiltračné nádrže). Pri výpočtoch objemu z návrhovej
zrážky pre budovanie retenčných prvkov v území použiť minimálne 20-ročnu návrhovú zrážku s trvaním
15 min a intenzitou 235 1/s/ha a súčiniteľ odtoku zo striech a spevnených plôch
, aby nebol
podhodnotený potrebný záchytný objem pre prívalovú zrážku.
• v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na
zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej
vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd...)
• Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku zo všetkých nových spevnených plôch, komunikácií a striech
do recipientu zachovať na úrovni 5 % z 2-ročnej zrážky trvajúcej 15 minút. Nadlimitný odtok je potrebné
zadržiavať v retenčných priestoroch (z ktorých môžu byť následne využívané na zalievanie zelených
plôch a pod.).
• pri odvádzaní zrážkových vôd z parkovacích plôch pre 5 a viac vozidiel majú byť zrážkové vody
prečistené v odlučovačoch ropných látok s výstupnou hodnotou NEL do 0, I mg/l.
• na odvádzanie dažďových vôd vsakom do podzemných vôd je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
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•

budúcou realizáciou rozvojovej aktivity rozvoja obce nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality
povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

J.b.3

PLYNOFIKÁCIA

J.b.3.1

Stav

Obec je z väčšej časti plynofikovaná. Zdrojový plynovod je napojený na jestvujúci VTL plynovod DN 300 PN
40 (Nové Mesto nad Váhom – Myjava). Zemný plyn je v prevažnej miere využívaný na vykurovanie, prípravu
teplej vody a varenie.
J.b.3.2
Požiadavky na riešenie
• rešpektovať jestvujúce plynárenské zariadenia a ich ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle zákona
251/2012 Z.z.
• na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu plynu,
• novonavrhované rozvojové lokality v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce napojiť na systém
rozvodov v obci,
• rozšírenie plynofikácie navrhnúť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
• zapracovať do územného plánu požiadavku predloženia podrobnejších stupňov dokumentácie na
odsúhlasenie SPP - distribúcia, a.s., ďalšie požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských
zariadení sú stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach platných legislatív a príslušných
noriem. Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón na
distribučnú sieť v správe SPP - distribúcia, a.s. sa nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku
prevádzkovateľa distribučnej siete
J.b.4

ELEKTRIFIKÁCIA

J.b.4.1

Zásobovanie elektrickou energiou

J.b.4.1.1 Stav
Obec je zásobovaná elektrickou energiou z VN linky 22 kV prostredníctvom miestnych transformačných
staníc. Elektrifikácia obce bola zrealizovaná formou vzdušnej siete.
Pri hodnotení pokrytia územia elektrickou energiou je možné skonštatovať, že v súčasnosti je pokryté celé
riešené územie katastra.
J.b.4.1.2 Požiadavky na riešenie
V územnom pláne obce je potrebné:
• rešpektovať jestvujúce elektrické vedenia a zariadenia a ich ochranné pásma,
• na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce vybilancovať potrebu elektrickej energie,
• novonavrhované rozvojové lokality v nadväznosti na územnoplošný rozvoj obce napojiť na systém
rozvodov v obci,
• riešiť možnosť kábelizácie NN rozvodov najmä vo väzbe na prechod vzdušných vedení zastavaným
územím obce.
J.b.4.2

Vonkajšie osvetlenie

Verejným osvetlením je pokrytá celá obec aj s osadami.
J.b.5

SPOJE A TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

J.b.5.1.1 Stav
Obec je pokrytá signálom, ktorý umožňuje občanom využívať vysokorýchlostné mobilné pripojenie internetu
spoločnosti. V osadách je signál slabý, resp. žiaden. Pokrytie mobilnými sieťami je primerané po celom
katastrálnom území.
V obci funguje obecný rozhlas, káblová televízia nie je zavedená.
J.b.5.1.2 Požiadavky na riešenie
• uvažovať so 100%-nou telefonizáciou územia v súčinnosti s mobilnými operátormi,
• pri návrhu rozvoja územia rešpektovať trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení
J.b.6

ZÁSOBOVANIE TEPLOM

J.b.6.1
Stav
Zásobovanie teplom v obci prebieha z väčšej časti na báze zemného plynu.
J.b.6.2

Požiadavky na riešenie

V oblasti tepelnej politiky je potrebné:
• v súvislosti s ochranou životného prostredia využívať v čo najväčšej miere obnoviteľné zdroje energie,
• realizovať racionálne opatrenia znižujúce spotrebu energie.
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K.

POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, NA
OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM
ZABEZPEČENIE EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA

K.a)

VRÁTANE

POŽIADAVIEK

NA

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY

K.a.1

CHRÁNENÉ ÚZEMIA V KATASTRI OBCE POLIANKA, EURÓPSKA SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
NATURA 2000

Kataster obce (vrátane zastavaného územia) sa nachádza na území s 1. stupňom ochrany v zmysle § 12
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
prírody a krajiny"). V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny
podľa Druhej časti uvedeného zákona.
Priamo v katastri obce sa nenachádzajú územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000 (územia
európskeho významu SKUEV, chránené vtáčie územia), ani chránené územia národnej siete, či lokality
vyhlásené podľa medzinárodných dohovorov (Medzivládny program Človek a biosféra, dohovor o mokradiach Ramsarský dohovor)
K.a.2

CHRÁNENÉ RASTLINY A ŽIVOČÍCHY

Druhová ochrana rastlín a živočíchov je zabezpečená zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 170/202.
V katastri obce Polianka uvádza RÚSES okresu Myjava podľa záznamov v národnej databáze chránených
druhov, druhov európskeho význam, druhov národného významu a na základe terénneho prieskumu
identifikované chránené druhy rastlín a živočíchov. Podrobný zoznam chránených druhov je v uvedenom
materiáli.
K.a.2.1

Chránené stromy

V katastri obce sa nenachádzajú chránené stromy. Nachádza sa tu však 400 ročná lipa (lokalita U Babiarov,
parc. 2110), ktorá by svojou historickou aj estetickou hodnotou bola vhodná na ochranu.
K.a.3

OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV

K.a.3.1

Pôda

Pôdne podmienky v katastri obce Polianka tvorí kamenistý, pieskovcový podklad je pokrytý vrstvou ílovitej
zeminy, ktorá prechádza do tenkej vrstvy ílovito – hlinitej ornice, ktorá tvorí viac ako 75 % zrnitosti pôdy.
Štruktúra pôdy podľa druhu pozemkov v katastri obce Polianka v plošnom a percentuálnom vyjadrení je
nasledovmá:
Zastúpenie druhov pozemkov na území k.ú. obce Polianka
druh
ha
%
Spolu pôda na území katastra
941,5400
100%
poľnohospodárska pôda spolu:
595,4500
63,24%
orná pôda
431,8700
45,87%
trvalé kultúry:
163,5800
17,37%
chmeľnica, vinica
0,0000
z toho:
0,00%
záhrada
36,0100
3,82%
ovocný sad
2,1300
0,23%
trvalý trávny porast
125,4400
13,32%
nepoľnohospodárska pôda spolu:
346,0900
36,76%
lesný pozemok
255,9300
27,18%
vodná plocha
3,1100
0,33%
zastavaná plocha a nádvorie
39,0600
4,15%
ostatná plocha
47,9900
5,10%
Zdroj: PHSR obce Polianka na roky 2016-2022
Poľnohospodárskej pôde a lesným pozemkom sa venuje kapitola Q.
K.a.3.2

Voda

K.a.3.2.1 Hydrologické pomery
Obec leží na prirodzenom rozmedzí povodia Váhu a povodia Moravy, ktoré tvorí časť Surovín. Pramení tu
viac malých potôčikov a studničiek, ktoré však nemajú veľký zavlažovací význam. V suchších letných mesiacoch
vysychajú. Všetky pramene na východnej strane hrebeňa Surovín vtekajú do povodia rieky Váh, pramene na
západnej strane odovzdávajú svoje vody do povodia rieky Morava. Cez obec však nepreteká žiaden výdatný
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vodný tok.
K.a.3.2.2 Vodné zdroje, chránené vodohospodárske oblasti
Do katastra obce nezasahuje žiadna chránená vodohospodárska oblasť.
V obci sa taktiež nenachádzajú vodné zdroje.
Na území katastra obce nie je Inšpektorátom kúpeľov a žriediel a Štátnou kúpeľnou komisiou uznané žiadne
ochranné pásmo ani prírodný liečivý zdroj.
K.a.3.2.3 Vodné plochy a vodné toky
V časti katastrálneho územia obce Polianka, ktoré spadá do povodia Váhu sú v územnej pôsobnosti
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) š.p., Odštepný závod Piešťany: pramenná oblasť
vodohospodárskeho významného vodného toku Jablonka a drobné vodné toky Boháčov a Surovín.
V časti katastrálneho územia, ktoré spadá do povodia Moravy sú v územnej pôsobnosti Slovenského
vodohospodárskeho podniku (SVP) š.p., Odštepný závod Bratislava vodné toky:. Priepasniansky potok
s prítokmi, bezmenné prítoky Brezovského potoka a, bezmenný prítok Myjavy od Dingovcov.
Citlivé oblasti dotknutého územia sú všetky útvary povrchových vôd, ktoré sa v ňom vyskytujú. V zmysle
nariadenia vlády SR č.174/ 2017 sa za citlivé oblasti ustanovujú vodné útvary povrchových vôd na území SR,
teda aj časť k. ú. obce Polianka patrí k citlivým oblastiam.
Zraniteľné oblasti - zraniteľnými oblasťami sú v zmysle § 34 vodného zákona poľnohospodársky využívané
územia, z ktorých zrážkové vody odtekajú do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
V zraniteľnej oblasti podľa prílohy č.1 Nariadenia vlády SR č. 174/2017 sa obec Polianka nenachádza
K.a.3.2.4 Ochranné pásma vodných tokov
• v zmysle ust. §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách rešpektovať a zachovať obojstranný 10,0 m
pobrežný pozemok od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Brezovský potok
• rešpektovať a zachovať obojstranný 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary drobných vodných tokov
Priepasniansky potok s prítokmi, bezmenné prítoky Brezovského potoka a bezmenný prítok Myjavy od
Dingovcov
• zachovať ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Jablonka v šírke min. 5 m od
brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne a pri drobných vodných tokoch Boháčov a
Surovín v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne
K.a.3.2.5 Požiadavky na riešenie
Do územného plánu obce je potrebné aplikovať nasledovné požiadavky:
• rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z., Zákon č. 7/2010 0 ochrane pred povodňami a príslušné
platné normy STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov” a pod. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách ( Vodný zákon)
• podľa Ústavy SR čl. 4 sú vodné toky výlučným vlastníctvom štátu, v súvislosti s §43 odsek 1 Zákona o
vodách č. 364/2004 Z. z., podľa ktorého je koryto súčasťou vodného toku a odsek 2, podľa ktorého ak
preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so
spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, je tento pozemok korytom a ak preteká vodný tok po
pozemku, ktorý nie je takto evidovaný v katastri nehnuteľností, je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy,
v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. Pričom podľa ods. 5 je brehovou čiarou prirodzeného
koryta priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi
bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. Z uvedených dôvodov koryto vodného toku (aj keď nie
je zakreslené v mapách KN, resp. je zakreslené nesprávne), ani jeho pobrežné pozemky (§ 49 Zákona o
vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) nemôžu byť súčasťou stavebných pozemkov.
Uvedenú legislatívu je potrebné zahrnúť do územného plánu a všetky vodné toky aj ich pobrežné
pozemky v ňom musia byť vyznačené.
• do územného plánu zapracovať a pri návrhu rešpektovať ochranné pásma vodných tokov, zohľadniť
podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia (režim činnosti). V ochrannom
pásme: nie je prípustná
- orba,
- stavanie objektov,
- zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
- manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
- výstavba súbežných inžinierskych sietí
• Do vymedzveného pobrežného pozemku vodných tokov nie je možné umiestňovať
- vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry,
- stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia
- súvislú vzrastlú zeleň
- a nesmú sa ani poľnohospodársky obhospodarovať, meniť reliéf ťažbou a návažkami, z dôvodu
zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu pre výkon činností vyplývajúcich z § 48 vodného zákona.
Uvedenú legislatívu je potrebné zahrnúť do územného plánu a všetky vodné toky aj ich pobrežné
pozemky v ňom musia byť vyznačené.
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V prípade situovania stavebných objektov v blízkosti vodných tokov umiestňovať jednotlivé stavby v
dostatočnej vzdialenosti od vodných tokov nad hladinu (súvislá zástavba, priemyselný areál, významné
líniové stavby a objekty a pod.) resp.Q50 (chatová zástavba, rekreácia, jednostranná výstavba a pod.,)
Stavby situované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou prízemia min. 0,5 m nad rastlým terénom,
bez budovania pivničných priestorov.
za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd
a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov (v zmysle S 48 a S 49
zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) správca vodných tokov všetky komunikácie vrátane chodníkov a
cyklochodníkov, ktoré sú vedené po pobrežných pozemkoch vodných tokov musia byť minimálne 1 m od
brehovej čiary vodných tokov. Zároveň však musia byť realizované takým spôsobom, aby v budúcnosti
nebola obmedzená strojná údržba korýt vodných tokov a povodňová ochrana.
všetky inžinierske siete vedené popri komunikáciách na pobrežných pozemkoch, vrátane vodovodu,
umiestniť až za komunikácie tak, aby nezasahovali do pobrežných pozemkov
požaduje nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie resp. dopravné vybavenie
akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodné toky navrhnúť:
- ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v
prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným - iba
jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku,
- križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a
komunikácií s vodnými tokmi” a v súlade s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov”,
- za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh situovania
(umiestnenia) ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej projektovej dokumentácie odsúhlasiť so
správcom vodného toku a v prípade možností prednostne využívať už vybudované mostné objekty, ak to
technické vybavenie záujmového územia umožňuje
- ´prípadné križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi musia byť riešené podľa STN 73
6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a v súlade s STN 73 6201
Projektovanie mostných objektov”. Projektovú dokumentáciu križovaní vodných tokov a komunikácií na
pobrežných pozemkoch, ako aj dokumentáciu všetkých stavieb v susedstve vodných tokov predložiť na
odsúhlasenie správcovi vodných tokov.

K.a.3.3
Ochrana nerastných surovín
Chránené ložiskové územie sa v katastri obce nenachádza.
K.a.3.4

Ochrana dochovaných genofondových zdrojov

Uznané lesné porasty pre zber semenného materiálu
Ochranu lesného reprodukčného materiálu ustanovuje zákon NR SR č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. a zákona č. 73/2013. Obec v tejto oblasti spadá do LHC
Myjava, zastúpenie uznaných lesných porastov pre celý okres Myjava podrobne uvádza RÚSES okresu Myjava.
Samostatné zverníky, samostatné bažantnice a uznané poľovné revíry, chránené rybárske oblasti
Ochranu zveri, rýb a včiel a činnosti s nimi spojené – poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo upravuje najmä
zákon NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení zákona NR SR č.115/2013 Z. z., zákon NR SR č. 216/2018
Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.
V katastri obce sa nenachádzajú chránené rybárske oblasti. V samotnej obci Polianka nie sú evidované
uznané poľovné revíry, evidovaný revír je v obci Jablonka, s ktorou má Polianka spoločné poľovné združenie.
Kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
V katastri obce nie sú evidované kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
K.a.4

PRVKY ÚSES

RÚSES okresu Myjava definuje sústavu prvkov územného systému ekologickej stability, z ktorých nasledovné
sa týkajú aj katastra obce Polianka
K.a.4.1
Biocentrá
• RBc5 Rovienky
Kategória:
Charakteristika,
zastúpenie biotopov:

regionálne biocentrum
Územie tvorí pestrá mozaika lesných a nelesných biotopov. Z lesných spoločenstiev
sú zastúpené najmä bukové a jedľové kvetnaté lesy, menej aj dubovo-hrabové lesy
karpatské. Lúčne spoločenstvá reprezentujú porasty s rôznou intenzitou
obhospodarovania, najmä nížinné a podhorské kosné lúky, mezofilné pasienky a pri
vodných tokoch sú miestami zastúpené aj vlhké lúky na alúviách vodných tokov.
Mozaiku dopĺňajú extenzívne ovocné sady a záhrady a polia. Pri vodných tokoch sú
čiastočne zachované brehové porasty.

K.a.4.2
Biokoridory
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Myjava sú na území obce
evidované biokoridory:
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• RBk1 Jastrabinec – Skalky – Turkov vrch
Kategória:
regionálny terestrický nespojitý biokoridor umožňujúci migráciu SV-JZ smerom v
rámci Myjavskej pahorkatiny
Charakteristika,
mozaika lesných a lúčnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie, polia,
roztrúsené osídlenie, extenzívne ovocné sady a záhrady. Kostru biokoridoru tvoria
zastúpenie biotopov:
plošne rozsiahlejšie aj menej rozsiahle lesné porasty bukových a jedľových
kvetnatých lesov a dubovo-hrabových lesov karpatských a lúčne spoločenstvá
prevažne nížinných a podhorských kosných lúk. Významnú úlohu zohrávajú porasty
nelesnej drevinovej vegetácie a tiež sprievodné brehové porasty menších vodných
tokov, ktoré rozčleňujú súvislé plochy ornej pôdy.
• RBk3 Brezovský potok
Kategória:
regionálny hydrický koridor
Charakteristika,
podhorský vodný tok povodia rieky Myjava, v hornej časti toku regulovaný a v týchto
častiach takmer bez sprievodnej drevinovej vegetácie
zastúpenie biotopov:
• RBk5 Jablonka
Kategória:
regionálny hydrický koridor
Charakteristika,
podhorský vodný tok povodia rieky Váh, s lokálne zachovanými úsekmi sprievodnej
drevinovej vegetácie
zastúpenie biotopov:

OSTATNÉ EKOSTABILIZAČNÉ PRVKY

K.a.5

K.a.5.1
Genofondové lokality
V samotnom katastri obce nie sú evidované genofondové lokality

EKOLOGICKY VÝZNAMNÉ SEGMENTY KRAJINY

K.a.6

V území sú vymedzené ekologicky významné segmenty krajiny, ktoré sa podľa priestorovo-štruktúrnych
kritérií (veľkosť a tvar) a súčasného stavu biocenóz:
• ekologicky významné krajinné celky (EVKC) predstavujú plošne rozsiahlejšie územia s výmerou 10 až
1000 ha, kde rôznorodé ekologické podmienky umožňujú existenciu viacerých typov spoločenstiev.
EVKC III – lesné porasty Myjavská pahorkatina
Typ:
mozaiková štruktúra
Legislatíva:
CHKO Bielé Karpaty, PP Rieka Myjava
Genofondové lokality:
GL6 Rieka Myjava
•

ekologicky významné líniové spoločenstvá (EVLS) majú pozdĺžny tvar a je pre ne charakteristická
prevaha prechodných okrajových biocenóz (ekotonov); typické významné líniové spoločenstvá
predstavujú vodné toky so zachovanou sprievodnou vegetáciou

EVLS II – Brezovský potok s prítokmi
Typ:
vodný tok s brehovými porastmi
Legislatíva:
vodohospodársky významný tok
Genofondové lokality:
EVLS IV – Jablonka s prítokmi
Typ:
Legislatíva:
Genofondové lokality:

mozaiková štruktúra
-

•

ekologicky významné krajinné prvky (EVKP) predstavujú malé územia s výmerou 1 až 10 ha, s
rovnorodými ekologickými podmienkami.
Medzi ostatné ekostabilizačné prvky sa zaraďujú najmä prvky nelesnej drevinovej vegetácie a tiež vodné
biotopy.

VÝZNAMNÉ BIOTOPY LESNÉ A NELESNÉ

K.a.7

V katastri obce sa nachádzajú tieto významné biotopy (charakteristiky sú krajinnoekologickom pláne, ktorý je
súčasťou tejto dokumentácie):
K.a.7.1

Biotopy európskeho významu
Dubovo-hrabové lesy karpatské
Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0)

•
•

Ls2.1
Ls3.1

•
•
•

Ls4
Lk1
Ls1.3

Lipovo-javorové sutinové lesy (9180)
Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
*91E0 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
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K.a.7.2
•

Biotopy národného významu
Mezofilné pasienky a spásané lúky
Lk3

K.a.7.3
•

Ruderálne biotopy
Porasty nepôvodných drevín
X9

K.a.8

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

Podľa zákona číslo 543/2002 S 2 c) sa za významný krajinný prvok považuje taká časť územia, ktorá utvára
charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast,
jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.
Pre brehové porasty pozdĺž vodných tokov je dôležitou funkciou sprievodná zeleň pozdĺž vodného toku. V
rámci katastra obce bol zaznamenaný pozdĺž niektorých vodných tokov výskyt prioritného biotopu európskeho
významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Tieto biotopy sú v rámci Slovenska vzácne a vyskytujú
sa často len fragmentárne.
K.a.9

INTERAKČNÉ PRVKY

Interakčné prvky sú segmenty krajiny (napr. trvalá trávna plocha, močiar, lesný porast, jazero a pod.)
prepojené na biocentrá a biokoridory, ktoré zabezpečujú ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny
pozmenenej alebo narušenej človekom, prípadne tvoria ochrannú, vyrovnávaciu (pufrovaciu) zónu v okolí prvkov
ÚSES. Sú situované ako línie alebo plochy a v celom území dopĺňajú vyššie prvky ÚSES. Integrujú biocentrá,
biokoridory, rozčleňujú bloky poľnohospodárskej pôdy, tvoria zázemie, úkryt a potravnú bázu pre miestne druhy
živočíchov. Nezanedbateľná je ich krajinotvorná funkcia. V katastri obce Polianka sa nachádzajú existujúce
interakčné prvky:
• interakčný prvok existujúci líniový
• interakčný prvok existujúci plošný
Vymedzenie návrhov biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov jestvujúcich je potrebné doplniť návrhom
konkrétnych štrukturálnych prvkov všade tam, kde je potrebné krajinnú štruktúru zmeniť.
Navrhované interakčné prvky podľa typu a účelu:
• interakčný prvok navrhovaný líniový - aleje
• interakčný prvok navrhovaný plošný - remízky
K.a.10

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE

Do územného plánu obce je potrebné aplikovať nasledovné požiadavky:
• rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov,
• ochranu a tvorbu krajiny zabezpečiť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, posilniť jej stabilitu
a diverzitu.
• navrhnúť zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie pozdĺž tokov a ciest v krajine.
• doplnenie vegetácie pre kompozičné dotvorenie obce
• navrhnúť a požadovať udržiavanie jestvujúcej protieróznej ochrany pôdneho fondu prvkami vegetácie vo
forme biokoridorov,
• udržiavať sady a záhrady patriace medzi vysokú vegetáciu, pretože sú nositeľmi krajinotvorných prvkov
• v k. ú. Polianka boli zistené menšie plochy s potvrdeným výskytom biotopu európskeho významu Lk1
Nížinné a podhorské kosné lúky. Daný biotop je častokrát vyvinutý aj v tzv. lúkosadoch. Ide o plochy
ovocných sadov umiestnených v rámci zástavby kopaničiarskeho osídlenia. Lúčny biotop je udržiavaný
pravidelným kosením a jeho druhové zloženie je optimálne vyvinuté, niekedy dokonca v lepšom stave
ako na veľkorozmerných poľnohospodárskych dieloch.
• zabrániť rozširovaniu expanzívnych druhov rastlín a rozširovaniu inváznych druhov rastlín v území,
• koordinovať rozvojové projekty s trvalou výsadbou zelene
• zváženie návrhu nových prvkov ÚSES,
- Správa CHKO Záhorie navrhuje zaradenie vyčlenených plôch ako prvkov MUSES. Tieto plochy sú
navrhované z dôvodu komplexného zastúpenia lúčnych a lesných biotopov — významných krajinných
prvkov z pohľadu krajinotvorby. Zachovanie takýchto krajinných prvkov je práve dôležité pre udržanie
trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a vývoj živých organizmov a prirodzený vývoj ich
spoločenstiev. Sú veľmi dôležité pre ekologickú stabilitu územia a zachovanie prirodzeného krajinného
rázu. Práve z tohto dôvodu sa takéto plochy v územnoplánovacej dokumentácii vyčleňujú ako prvok
USES, biocentrum, miestneho respektíve regionálneho významu.
- z dôvodu výskytu a zachovania priaznivého stavu biotopu Lk1 je potrebné nemeniť ich funkčné využitie z
PPF najmä na zastavané plochy, záhrady, rekreačné plochy a zachovať ich optimálny manažment
(kosenie, pasenie). Biotop Lk1 je typický pre daný región a môže sa vyskytovať aj mimo doposiaľ
zistených plôch.
- taktiež pre remízky na ornej pôde navrhnúť funkciu nelesná drevinová vegetácia. Tieto prvky v krajine
majú veľký význam pre zachovanie migračnej priechodnosti krajiny pre vodné a zemné živočíchy, preto
by ich bolo vhodné začleniť i ako biokoridory miestneho, respektíve regionálneho významu.
• zváženie návrhu ochrany historicky a esteticky hodnotnej 400 ročnej lipy v lokalite U Babiarov.
• odporučiť v územnom pláne aj ďalšie dokumentácie, prehlbujúce problematiku ochrany prírody a krajiny.
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•

dažďové prívalové vody z okolitých svahoch za účelom ochrany zastavaného územia mesta navrhnúť
zachytávať povrchovými rigolmi.
• zabezpečiť retenčnú schopnosť v krajine (návrh ekologicko – vodohospodárskych opatrení
spomaľujúcich odtok a zvýšenie retenčného účinku povodia, založenie mikrodepresii),
• obmedziť, alebo úplne vylúčiť používanie chemických prostriedkov a pesticídov v blízkosti zamokrených
plôch a vodných tokov,
Taktiež je potrebné v územnom pláne zohľadniť a uviesť nasledovné:
K.a.10.1 Ekostabilizačné opatrenia
dodržiavať zásady tvorby využívania veľkých honov, dodržiavanie zásad striedania plodín
• E1
zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodársky intenzívne využívanej
• E2
krajine, rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky (mezoštruktúry
až mikroštruktúry)
sanovať nezabezpečené hnojiská a revitalizovať okolie zabezpečených hnojísk
• E3
urobiť dôsledný prieskum kontaminácie pôdy a zvážiť pestovanie poľnohospodárskych
• E4
plodín na kontaminovaných pôdach – dočasne preferovať pestovanie technických plodín,
prípadne využitie na TTP
odizolovať PPF hygienickou vegetáciou v okolí intenzívne využívaných dopravných
• E5
koridorov prechádzajúcich poľnohospodárskou a sídelnou krajinou
zabezpečiť úpravu uľahnutého podorničia kyprením a zabezpečiť zvýšenie vsakovacej
• E6
schopnosti pôd na pôdach ohrozených kompakciou
eliminovať šírenie synantropných a inváznych druhov, odstraňovať ich zdroje
• E7
vlhké plochy kosiť ľahkými mechanizmami len v čase preschnutia, aby sa nepoškodil pôdny
• E8
kryt
udržiavať rozvoľnenú štruktúru ekotónu — mozaiku trávnatých plôch, krovín a vyšších
• E9
drevín
celoplošne vylúčiť používanie chemických prípravkov, minerálnych hnojív a hnojovice v
• E10
územiach, ktoré podliehajú ochrane vôd
minimalizácia, resp. správne hnojenie a používanie pesticídov na ornej pôde
• E11
pri aplikácii organického hnojenia dodržiavať zásady nitrátovej direktívy
• E12
zosúladiť záujmy lesného hospodárstva so záujmami ochrany prírody a krajiny
• E13
v chránených územiach zosúladiť ťažbu dreva s ochranou prírody a zabezpečenia
• E14
ekologickej stability územia
zabezpečiť zvýšenie diverzity lesných ekosystémov, postupné vytváranie diferencovanej
• E15
vekovej a priestorovej štruktúry týchto porastov výberovou ťažbou
zachovať a cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne
• E16
znižovať zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín
na mieste vyťažených nepôvodných monokultúr smreka obnovovať listnatý alebo zmiešaný
• E17
les s ponechaním a podporou prirodzeného zmladenia, nevysádzať monodominantné
porasty
zabezpečiť zvýšenie diverzity lesných ekosystémov, postupné vytváranie diferencovanej
• E18
vekovej a priestorovej štruktúry týchto porastov výberovou ťažbou
nezvyšovať rozsah a intenzitu zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia
• E19
ponechávať dostatočné podiely starých porastov v jednotlivých lesných celkoch, dostatočné
• E20
počty starých a dutinových stromov, ako i stojace a ležiace mŕtve drevo v dostatočnom
objeme a štruktúre
stabilizovať zosuvné územia a zabezpečiť monitoring
• E21
zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie v okolí antropogénnych objektov s
• E22
nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie - poľnohospodárske a priemyselné objekty,
skládky
zosúladiť
ťažbu nerastných surovín s ochranou prírody a ochranu vôd
• E23
monitorovať a sanovať environmentálne záťaže
• E24
regulovať intenzitu zástavby a investičné aktivity na lokalitách v blízkosti chránených území
• E25
a v okolí prvkov ÚSES
inštalovať zábrany eliminujúce zásah dosadajúcich vtákov elektrickým prúdom a
• E26
zviditeľňovače znižujúce riziko nárazu vtákov do elektrických vedení
zosúladiť rekreačné aktivity s ochranou prírody
• E27
výsadba vetrolamov
• E28
K.a.10.2
• H1

Hydrogeologické opatrenia
zachovať prirodzený charakter vodných tokov
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•
•

P8
P9

•

P10

•

P11
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P12

•

P13

•

P14

•

P15

•

P16

monitorovať kvalitu povrchových vôd, eliminovať vypúšťanie odpadových vôd
zrealizovať opatrenia na zlepšenie kvality povrchových vôd
odstrániť, resp. spriechodniť existujúce migračné bariéry na vodných tokoch
udržiavať, efektívne chrániť a využívať meandre vodných tokov, slepých ramien a spájať
rieky s ich záplavovým územím
zabezpečiť ochranu a manažment mokraďových biotopov, rašelinísk a pramenísk,
zabezpečiť ich monitoring a v prípade ich ohrozenia zrealizovať potrebné opatrenia na
záchranu
reguláciu vodných tokov a protipovodňové opatrenia realizovať ekologicky prijateľnými
formami, v maximálnej miere zachovať prirodzenú konfiguráciu terénu a zastúpenie
brehových porastov a v prípade potreby zabezpečiť ich doplnenie
zabezpečiť ochranu a starostlivosť o brehové porasty (najmä v pramenných a príbrežných
oblastiach vodných tokov), zvýšiť ich zastúpenie v krajine (predovšetkým v
poľnohospodársky intenzívne využívanej), doplniť a obnoviť narušené porasty
kontrolovať dodržiavanie prevádzky vybudovaných rybovodov, v prípade malej funkčnosti
navrhnúť vhodné opatrenia na zlepšenie stavu (napr. obtokový biokoridor)
eliminovať chemické a biologické znečistenie vodných tokov budovaním sietí kanalizácií v
obciach a čističiek odpadových vôd
uprednostňovať pri zarybňovaní tečúcich vôd pôvodného pstruha potočného pred
nepôvodnými lososovitými druhmi (pstruh dúhový, sivoň americký)
Protipovodňové a protierózne opatrenia
doplniť a skvalitniť verejnú zeleň v urbanizovanom prostredí, zabezpečiť ochranu drevín v
sídlach
zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch v zastavanom území a zvyšovať podiel plôch
na infiltráciu dažďových vôd
rekultivovať areály ťažby, skládok a výstavby po ukončení prevádzky resp. činnosti
zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch a plôch bez vegetácie v rekreačných a
športových areáloch, lyžiarske svahy zatrávniť, budovať technické opatrenia spomaľujúce
odtok
zmeniť poľnohospodársky pôdu na trvalé trávne porasty alebo na remízky či inú nelesnú
drevinovú vegetáciu (väčší retenčný priestor, redukcia nutrientov a pesticídov),
preferovať agrotechnické postupy zvyšujúce retenčnú schopnosť pôdy
vytvárať prirodzené prekážky povrchovému odtoku – medze, trávnaté pásy, ochranné pásy
zelene (stromy a kry), pôdne stupne (skrátenie dĺžky svahu a zníženie povrchového odtoku)
znížiť resp. zachovať nízku intenzitu využívania lúk a pasienkov
zalesniť TTP a lesy zaradiť do kategórie ochranné lesy a dodržiavať z toho vyplývajúce
zásady hospodárenia v lesných porastoch
pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy využívať ľahké mechanizačné prostriedky
(zníženie zaťaženia pôdy, povrchového odtoku a erózie),
voliť čo najšetrnejšiu technológiu ťažby, primeranú sklonu svahu, vzdialenosti od vodných
tokov a stavu brehových ochranných pásiem, tým zvyšovať počet približovacích liniek,
obmedziť používanie dopravných a približovacích prostriedkov s príliš veľkým merným tlakom
na pôdu a technológie s nadmerným pohybom mechanizmov po porastoch (zníženie
povrchového odtoku a erózie)
zabezpečiť optimálne druhové a vekové zloženie lesných porastov, aby sa v maximálnej
miere zvýšila retenčná schopnosť týchto plôch
previesť lesy hospodárske na lesy s ochrannou funkciou a dodržiavať z toho vyplývajúce
zásady hospodárenia v lesných porastoch, vyhlasovať ochranné lesy ako regulátora odtoku
vyhnúť sa konštrukciám lesných ciest koncentrujúcim a urýchľujúcim odtok (vhodnejšie sú
cesty s vozovkou sklonenou k násypovému svahu, z ktorých voda nekoncentrovane steká do
porastov)
zohľadňovať hlavnú funkciu brehových porastov (zabezpečenie stability brehov, vrátane
brehovej vegetácie, pred poškodením počas povodňových prietokov a zabezpečenie
predpokladanej kapacity prietokového profilu)
vychádzať pri starostlivosti o stromové brehové porasty z posudzovania ich celkového
zdravotného stavu, stability, podomletia vodou (nevhodné, poškodené a nestabilné stromy
odstrániť, stabilné pne s pevne ukotvenými koreňovými sústavami ponechať - naďalej plnia
spevňovaciu funkciu na brehu vodného toku)
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K.b)

OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

K.b.1

STAV

K.b.1.1
Objekty vyhlásené za kultúrnu pamiatku
V obci sa nachádzajú nasledovné nehnuteľné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname národných
kultúrnych pamiatok:
Pamiatkový objekt
Zaužívaný názov PO
Bližšie určenie PO
Číslo ÚZPF
TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM
1876-1917,národovec
Kutka M.
656
K.b.1.2
Archeologické lokality
V katastrálnom území obce nie sú evidované archeologické lokality vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
K.b.1.3

Objekty pamiatkového záujmu

V obci nie sú evidované objekty pamiatkového záujmu.
K.b.1.4
Evidencia pamätihodností obce
Na základe § 14 ods. 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie
pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností je možné zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj
kombinované diela človeka a prírody, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa
viažu k histórii a osobnostiam obce a ľudové zvyky. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predkladá obec
na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj
stavebnému úradu. Obec Polianka takúto evidenciu nemá.
K.b.2

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE

Ochranu kultúrneho dedičstva zabezpečiť:
• rešpektovaním zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
• rešpektovať § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.
• rešpektovať pamätihodnosti obce, pokiaľ obec vytvorí takýto zoznam v zmysle §14 zákona NR SR č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
• rešpektovať a chrániť územia s pôvodnou urbanistickou štruktúrou,
• rešpektovať a chrániť historicky a kultúrne hodnotné solitéry
• rešpektovať a chrániť archeologické náleziská v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. Napriek tomu, že
v súčasnosti chránené náleziská nie sú v obci evidované, treba v územnom pláne uviesť, že pri zemných
prácach spojených so stavebnou činnosťou je vysoký predpoklad archeologických nálezov. Na túto
skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie. KPÚ Trenčín môže
preto pre jednotlivé stavebné akcie v tejto oblasti rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum.
Pre archeologický výskum platia nasledovné opatrenia:
- je pravdepodobné odkrytie nových archeologických lokalít, načo bude potrebné prihliadať v jednotlivých
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje
podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. Podmienkou pre vydanie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4
pamiatkového zákona.
- pokiaľ pri realizácii stavieb (pri zemných prácach) budú zistené archeologické nálezy, resp.
archeologické situácie, bude nutné vykonať tu archeologický výskum a postupovať v zmysle zákona NR
SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 36 ods. 3
môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej
činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste
dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.
K.c)

OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV A LOŽÍSK NERASTOV

K.c.1

STAV

V katastri obce nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, nie sú
evidované staré banské diela v zmysle S 35 ods. 1, zákona č. 44/1988, ani nie je určené prieskumné územie pre
vyhradený nerast.

L.

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS
NADRADENÝCH SYSTÉMOV DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

L.a)

OCHRANNÉ PÁSMA CIEST

Na ochranu ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného
platným územným plánom obce slúžia podľa §11, ods.1 Cestného zákona cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé
druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, ktorým je vyhl. č. 35/1984
Zb., § 15 ods. 3 a to
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•

pri cestách nižších tried a miestnych cestách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou
komunikáciou, konkrétne
- 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná
komunikácia,
- 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.
Obmedzenia v ochranných pásmach sa nevzťahujú na súčasti, ciest a miestnych ciest, označníky zastávok,
zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské značky, signály a ich zariadenia na mapovanie, ak sú
umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nesťažovali údržbu komunikácie.
L.a.1.1
Požiadavky na riešenie
V územnom pláne obce
• zohľadniť a rešpektovať ochranné pásma, zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti,
spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany
• ochranné pásma vyjadriť v dokumentácii a uviesť podmienky platné pre tieto pásma:
- v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty
alebo miestne cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených
prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom
- Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností
alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie,
stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. Náhrada za odstránené stavby a
zariadenia sa poskytuje, ak sa vykonali pred určením cestného ochranného pásma; za stavby a
zariadenia postavené po určení cestného ochranného pásma sa poskytuje náhrada len vtedy, ak boli
postavené podľa podmienok určených pri povolení stavby alebo zariadenia, ak z týchto podmienok
nevyplýva, že náhrada sa neposkytne. Výšku náhrady určí príslušný cestný správny orgán. Ostatné
stavby a zariadenia je povinný ich vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností odstrániť bez náhrady.
L.b)

OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENIA

L.b.1

OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

Na ochranu zariadení sústavy sa v zmysle § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia
sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a
zdravia osôb a majetku.
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť
obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,
• od 1 kV do 35 kV vrátane
- pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
- pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
- pre zavesené káblové vedenie 1 m,
• ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto
vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
• ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m
od konštrukcie transformovne.
L.b.1.1
Požiadavky na riešenie
V územnom pláne obce
• zohľadniť a rešpektovať ochranné pásma, zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti,
spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany
• ochranné pásma vyjadriť v dokumentácii a uviesť podmienky platné pre tieto pásma:
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané
• zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného
vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
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- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po
oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od
dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu
ukotvenia podperného bodu.
- stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme
je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.
L.b.2

OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ

Na ochranu telekomunikačných vedení sa v zmysle §68 zákona 351/2011 Z.z. zriaďuje ochranné pásmo:
• Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke
jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
L.b.2.1

Požiadavky na riešenie

V územnom pláne obce
• zohľadniť a rešpektovať ochranné pásma, zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti,
spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany
• ochranné pásma vyjadriť v dokumentácii a uviesť podmienky platné pre tieto pásma:
- v ochrannom pásme je zakázané:
• umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie
alebo bezpečnú prevádzku siete,
• vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku
sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
- zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenia §65 zákona 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- pri následných postupoch predprojektovej a projektovej prípravy je nutné dodržiavať ustanovenia
platných právnych predpisov.
L.b.3

OCHRANNÉ PÁSMA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na
zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa podľa §19 zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách
vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany"), ktorým sa
rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ochranné pásma
vodných zdrojov podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
• 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm. Pásma ochrany určí
rozhodnutím okresný úrad na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
prípadne prevádzkovateľa.
• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Pásma ochrany určí
rozhodnutím ministerstvo na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
prípadne prevádzkovateľa.
V trase vodovodu vrátane ochranného pásma je zakázané:
- vykonávať zemné práce,
- umiestňovať‘ stavby a objekty trvalého charakteru,
- umiestňovať‘ konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať‘ činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať‘ skládky,
- vykonávať‘ terénne úpravy a podobne.
L.b.3.1
Požiadavky na riešenie
V územnom pláne obce
• zohľadniť a rešpektovať ochranné pásma, zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti,
spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany
• ochranné pásma vyjadriť v dokumentácii a uviesť podmienky platné pre tieto pásma.

OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ
L.b.4
• Ochranné pásma plynárenských zariadení
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia
vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti
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plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia je
- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm,
- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším
ako 0,4MPa,
- 8m pre technologické objekty. Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné
stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia.
• Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení
Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo
od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od
osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
- 20m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou do 350mm,
- 50m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 150mm,
- 50m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.
Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné
pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete
L.b.4.1
Požiadavky na riešenie
Pri návrhu územného plánu
• zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení tak, ako
tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
• zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia (režim činnosti) v
pásmach hygienickej ochrany
• ochranné pásma vyjadriť v dokumentácii a uviesť podmienky platné pre tieto pásma:
- podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom
pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme
plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za
podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a
stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných
stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav
alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na
webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk
L.c)
•

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Podľa § 10 z.č.326/2005 Z.z. o lesoch:
ochranné pásmo lesov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesných pozemkov
- Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa podľa §
10 zákona č. 326/2005 Z.z vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
- Pozemky v ochrannom pásme lesa je obhospodarovateľ lesa oprávnený v odôvodnených prípadoch
použiť na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva. Bližšie podmienky ustanovuje zákon č. 326/2005
Z.z. o lesoch v platnom znení.
- Využitie územia a umiestňovanie stavieb je možné len na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva.

L.d)

OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA

V obci sa v súčasnosti pohrebisko nenachádza, pre obec slúži cintorín v Myjave.
L.e)

OCHRANNÉ PÁSMO STAVIEB PRE ŽIVOČÍŠNU VÝROBU

Podľa § 53, ods. 2) zákona 39/2007 Z. z. - Zákon o veterinárnej starostlivosti obec môže ustanoviť všeobecne
záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci.
V ÚPN O Polianka, bude potrebné:
• zakresliť a rešpektovať aktuálne ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva. Podľa platného
vestníka MPVZ - SSR, ro. VI. čiastka 5 z 10.3.1974 pre súčasnú kapacitu PD Poriadie aj s možnosťou
jej nárastu vhodné stanoviť a vyznačiť pásmo hygienickej ochrany 100 m od jestvujúceho areálu. V
týchto ochranných pásmach sa nesmú umiestňovať budovy na bývanie, rekreáciu a šport.
L.f)

OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA

V katastrálnom území obce sa nenachádza žiadne letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné
zariadenie a do územia obce plošne nezasahujú ani žiadne ochranné pásma letísk, osobitných letísk, heliportov a
leteckých zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo územia obce.
V zmysle ustanovenia § 28 ods. 2 a 3 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy
v územnom konaní pri stavbách letísk a osobitných letísk, stavbách v územných obvodoch letísk, stavbách
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leteckých pozemných zariadení a pri stavbách uvedených v ustanovení § 30 leteckého zákona, pričom súhlas
Dopravného úradu sa vyžaduje aj pre nasledovné stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť leteckej prevádzky:
• stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods.1 písm. a) leteckého zákona/,
• stavby alebo zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu /§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona/,
• zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona/,
• zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého
zákona/.

M.

POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

M.a)

OBRANA ŠTÁTU

Ministerstvo obrany SR v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky.
M.b)

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA

V obci v súčasnosti nie sú vybudované žiadne väčšie zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou. Ukrytie
obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne, pre ukrytie obyvateľstva slúžia
pivničné priestory. V rámci navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie
obyvateľstva bude riešiť v pivničných priestoroch obytných objektov, príp. zariadení občianskej vybavenosti.
M.b.1
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
• v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z., budú zabezpečené obcou všetky
povinnosti, ktoré z uvedenej vyhlášky pre obec vyplývajú
• v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o
ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.. budú zabezpečené obcou všetky povinnosti, ktoré z uvedenej
vyhlášky pre obec vyplývajú.
Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný orgán ochrany
a obec.
Stavebnotechnické požiadavky a podmienky na zariadenia civilnej ochrany ustanovuje vyhláška MV SR č.
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok
zariadení CO a je potrebné ich rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti.
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany vo vzťahu k zriadeniu ochranných stavieb sa
uplatňujú prednostne.
Varovanie obyvateľstva, vyrozumenie obyvateľstva a ukrytie obyvateľstva zabezpečiť v súlade:
- so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
- s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany.
M.c)

POŽIARNA OCHRANA

V obci sa nachádza dobrovoľný hasičský zbor a požiarna zbrojnica. Obec má vybudovanú verejnú vodovodnú
sieť. Na hlavné potrubia sú napojené uličné rozvody s osadenými protipožiarnymi hydrantmi.
Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách sa môžu
vykonávať aj v spolupráci s profesionálnymi hasičmi Myjava, prípadne aj požiarnymi stanicami v okolitých sídlach.
M.c.1
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
• pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej
ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a s vyhláškou č.
288/2000 Z. z., § 37 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov a s predpismi platnými v čase realizácie jednotlivých stavieb.
• zásobovanie obce požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s koncepciou zásobovania obyvateľstva, pri tom
vychádzať z STN 73 0873,
• zabezpečiť priestorovú štruktúru a dimenzie komunikácií tak, aby bola zabezpečená dobrá dostupnosť
požiarnej techniky do všetkých častí mesta
• zásobovanie navrhovaných rozvojových plôch požiarnou vodou sa navrhuje riešiť z miestnej verejnej
vodovodnej siete - novovybudovaných uličných rozvodov, vybavených požiarnymi hydrantmi,
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M.d)

OCHRANA PRED POVODŇAMI

Katastrálne územie obce Polianka je súčasťou povodia rieky Váh. a povodia rieky Morava, katastrom vedie
v severojužnom smere rozvodie týchto povodí.
V časti katastrálneho územia obce Polianka, ktoré spadá do povodia Váhu sú v územnej pôsobnosti
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) š.p., Odštepný závod Piešťany pramenná oblasť
vodohospodárskeho významného vodného toku Jablonka a drobné vodné toky Boháčov a Surovín.
V časti katastrálneho územia, ktoré spadá do povodia Moravy sú v územnej pôsobnosti Slovenského
vodohospodárskeho podniku (SVP) š.p., Odštepný závod Bratislava vodné toky:. Priepasniansky potok
s prítokmi, bezmenné prítoky Brezovského potoka a, bezmenný prítok Myjavy od Dingovcov.
Pre katastrálne územie obce Polianka neboli vyhotovené mapy povodňového rizika a mapy povodňového
ohrozenia.
M.d.1

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE

V rámci pripravovaného územného rozvoja obce, či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného
správca vodných tokov žiada vodné toky rešpektovať a pri vlastnom návrhu rozvojových zámerov vychádzať z
nasledovných požiadaviek:
• rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z., Zákon č.7/2010 o ochrane pred povodňami a príslušné
platné normy STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov" a pod;
• križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a
súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi";
• v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z.( Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 zachovať
ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov a drobných vodných tokov (uvedené
v kapitole L)
V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia
s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí Do vymedzeného pobrežného pozemku
vodných tokov nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého
charakteru vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň a nesmú sa ani orať, z dôvodu zabezpečenia
prístupu mechanizácie správcu pre výkon činností vyplývajúcich z vodného zákona.
• je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska
realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity
• pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku
užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu
vegetácie pri vodohospodársky významných vodných tokoch sú pozemky do 10 m od brehovej čiary
resp. vzdušnej päty a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pobrežné pozemky sú
súčasťou ochranného pásma
• v prípade situovania stavebných objektov v blízkosti vodných tokov umiestňovať jednotlivé stavby v
dostatočnej vzdialenosti od vodných tokov nad hladinu (súvislá zástavba, priemyselný areál, významné
líniové stavby a objekty a pod.) resp.Q50 (chatová zástavba, rekreácia, jednostranná výstavba a pod.,)
• stavby situované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou prízemia min. 0,5 m nad rastlým terénom,
bez budovania pivničných priestorov.
• za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd
a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov (v zmysle S 48 a S 49
zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) správca vodných tokov požaduje nové dopravné a technické riešenie
územia, miestne komunikácie resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodné
toky navrhnúť:
- ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v
prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným - iba
jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku,
- križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a
komunikácií s vodnými tokmi” a v súlade s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov”,
- za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh situovania
(umiestnenia) ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej projektovej dokumentácie odsúhlasiť so
správcom vodného toku a v prípade možností prednostne využívať už vybudované mostné objekty, ak to
technické vybavenie záujmového územia umožňuje
• križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a
súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi"
• v katastri obce nie je stanovené inundačné územie, ale nedá sa vylúčiť možnosť vybreženia vodných
tokov. V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so
Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami;
- prioritou, ktorá dokáže najefektívnejšie minimalizovať povodňové situácie je radikálna zmena v spôsobe
poľnohospodárskeho obhospodarovania svahovitého povodia. V exponovaných svahoch je žiaduca
zmena z ornej pôdy na trvalé trávne porasty. V svahovitom povodí je žiaduca orba po vrstevnici,
budovanie odvodňovacích (zasakovacích) rigolov, mozaika kultúr, vylúčenie erózne náchylných plodín.
Uvedené agrotechnické opatrenia výrazne spomalia povrchový odtok, splavovanie pôdy a zlepšenie
retenčnej schopnosti územia.
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•

N.

- v rámci využitia územia nesmie dôjsť k zásahom do režimu povrchových vôd, vodných tokov a
technických diel na nich, požaduje vytvárať územno-technické predpoklady na úpravu odtokových
pomerov, protipovodňových opatrení a revitalizáciu vodných tokov
potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových lokalít si musí žiadateľ - investor
zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. Protipovodňová ochrana
nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov;
je potrebné zabezpečiť ochranu inundačného územia, zamedziť v ňom výstavbu a iné nevhodné činnosti
a vytvárať podmienky:
- pre prirodzené meandrovanie vodných tokov,
- pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia,
komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z
územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody,
vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaných
území,
stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácií medzi
verejnoprospešné stavby,
v rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchových vôd, vodných
tokov a technických diel na nich,
vytvárať územno-technické predpoklady na úpravu odtokovýcli pomerov, protipovodňových opatrení a
revitalizáciu vodných tokov,
v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na
zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej
vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.),
podporovať inovačné postupy a technológie zabezpečujúce vsakovanie dažďových vôd do územia,
obmedziť vypúšťanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodných tokov,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie
vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a N V SRČ.269/2010Z.Z, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE, URBANISTICKÉ A
PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA STAVBY VYUŽÍVANÉ
OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU

Krajinnú štruktúru tvoria prvky prírodné, poloprírodné (človekom zmenené prírodné prvky krajinnej štruktúry,
alebo umelo vytvorené prvky prírodného charakteru) a umelé (človekom vytvorené prvky krajinnej štruktúry),
pričom neprichádza k ich vzájomnému priestorovému prekrytiu. Rôznorodým usporiadaním krajinných prvkov v
území vznikajú pestré krajinné mozaiky, ktoré často determinujú charakteristický vzhľad krajiny a poukazujú na
mieru urbanizácie krajiny. Pre mozaiku krajinnej štruktúry je v katastri obce charakteristická prítomnosť
roztrúseného typu zástavby, kopaničiarske osídlenie, na ktoré sa viaže špecifická krajinná štruktúra zahŕňajúca
prvky typické pre poľnohospodársky využívanú krajinu, často s preferenciou ovocných sadov, lúk a pasienkov.
Z hľadiska priestorovej štruktúry je územie katastra tvorené:
• sídelná urbanizovaná krajina
• kultúrna poľnohospodárska (oráčinová) krajina
• poloprírodná krajina nadväzujúca na kultúrnu poľnohospodársku krajinu
• lesná krajina
Urbanistická skladba obce vychádza z historického vývoja obce, je v jej pôdorysnej stope zreteľná. Skladá sa
z viacerých osád - kopaníc, pomenovaných zväčša podľa mien ich obyvateľov. Horná Polianka, Dolná Polianka,
Havlová, Doliny, Boháčovci, Podlipovec, Járky, u Dingov, u Remenárov, u Talčíkov, Diely, Sládkovci, Piatová,
Hanákovci, Babiarovci, Sadákovci, Španková, Figurovci, Bachárovci.
Funkčný typ obce je obytná, poľnohospodárska, s kopaničiarskymi osadami s obytnou, resp. obytnorekreačnou a poľnohospodárskou funkciou.
N.a)

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE:
•
•
•

na základe prieskumov a rozborov, využiť a rozvinúť všetky pozitívne prvky územia,
zhodnotiť funkčné a prevádzkové špecifiká celého územia s cieľom optimálneho komplexného rozvoja
riešeného územia na základe priorít komunálnej politiky obce,
vytipovať v súlade s prijatými cieľovými programami komunálnej politiky obce v oblasti rozvoja bývania,
občianskeho vybavenia, dopravnej a technickej infraštruktúry a výroby rozvojové plochy v jednotlivých
polohách obce v rozsahu možnej disponibility na základe ich prevládajúcej funkčnej profilácie, na
základe ich polohy v rámci zastavaného územia a na základe logických väzieb na jestvujúci obslužnoprevádzkový systém,
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•
•
•

zabezpečiť riešením plnohodnotné napojenie všetkých štruktúr na dopravnú a technickú vybavenosť
obce,
rozvoj obce orientovať v maximálnej miere do zastavaného územia – zhodnotiť nevyužité alebo
zdevastované plochy, veľkoplošné pridomové záhrady, extenzívne využité areály hospodárskej základne
obce,
preveriť možnosť intenzívnejšieho využitia rekreačného potenciálu územia s ohľadom na ochranu
prírody a krajiny,
riešiť podmienky rozvoja rekreácie a športu a poznávací turizmus s ohľadom na jestvujúce zariadenia,
polohu, prírodný a historický potenciál,
navrhnúť koncepciu vytvárania plôch verejne využiteľnej zelene parkového charakteru určené na oddych
a každodennú rekreáciu obyvateľov,
stanoviť koncepciu zapojenia obce do systému turistických trás - premietnuť širšie koncipované trasy
cykloturistiky v rámci regionálnych sídelných vzťahov,
vytvoriť podmienky pre rozvoj agroturistiky, podporiť poznávaciu, vidiecku a cyklistickú turistiku,
zhodnotiť územno-priestorové možnosti obce pre výhľadový rozvoj,
rešpektovať pri stanovovaní regulatívov jednotlivých funkčných zón ustanovenia vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.

O.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY

O.a)

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA

O.a.1

STAV

Podľa údajov poskytnutých obcou bola v roku 2021 štruktúra domov a bytov v obci Polianka nasledovná:
domy
trvalo obývané domy
spolu RD bytové domy
123
120
3

iné

neobývané domy
spolu rekreácia
10
1

byty
trvalo obývané byty
spolu RD
bytové domy
120
134
14

na prestavbu
1

nespôsobilé
3

iné
5

iné

Prevažná časť bytov sa nachádza v rodinných domoch. Aj objekty rodinných domov zo staršieho obdobia sú
udržiavane a vhodne aj vkusne zrekonštruované. Takmer všetky domy sú obývané. Aj hustota obývanosti je
vyhovujúca. Niektoré rodinné domy sú využívané aj na rekreáciu (hlavne kopaničiarske usadlosti).
. Pre potreby územného plánu bude potrebné aktualizovať východiskové údaje podľa podkladov zo sčítania
obyvateľstva, domov a bytov 2021, ktoré budú v tom období už k dispozícii.
O.a.2
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE.
• na základe prieskumov a rozborov vyhodnotiť jestvujúci potenciál bývania s cieľom navrhnúť proporčný
rozvoj obytnej funkcie,
• vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj obytného územia,
• pri navrhovaní územného plánu uvažovať so štandardmi bývania zodpovedajúcimi veľkostnej kategórii
obce. Na úrovni územného plánu ide najmä o:
obývanosť trvalo obývaných bytov
obyvateľ / 1 trvalo obývaný byt
3,1
byty - optimálny výhľadový štandard
optimálny počet bytov / 1000 obyv. 320
• preveriť využitie územia pre funkciu bývania na rozvojových lokalitách definovaných počas prípravných
a prieskumných prác, vhodné doposiaľ nezrealizované zámery zapracovať,
• využiť neobývaný bytový fond, prípadne územie na ktorom sa takýto fond nachádza z dôvodu zlého
technického stavu po jeho asanácii využiť na novú výstavbu,
• určiť nové rozvojové plochy bývania prioritne v rámci zastavaného územia,
• určiť nové rozvojové plochy bývania s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, pri
rešpektovaní chránených území, ochranných pásiem, technickej a dopravnej infraštruktúry a iných
zákonných obmedzení,
• navrhnúť polyfunkciu bývania a iných funkcií (s výnimkou nezlučiteľných a vytvárajúcich zdravotné riziko
pre obyvateľov), napríklad bývanie kombinovať s: občianskou vybavenosťou, nezávadnými výrobnými
službami, komunálnou a remeselnou malovýrobou a rekreáciou (vyhláška 55/2001 Z. z., §12),
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O.b)

na funkčných plochách bývania riešiť aj plochy verejnej sídelnej zelene v rozsahu zodpovedajúcom
estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám
navrhnúť regulatívne opatrenia na skvalitnenie verejných uličných priestorov a spoločných dvorov.
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

O.b.1
STAV
• Školská infraštruktúra - v obci sa nenachádza ani materská škola ani základná škola. Pre obec slúži
školský obvod v Myjave na základe zmluvy s Myjavou a Priepasným.
• Sociálna infraštruktúra - v obci sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb a ani sa neposkytuje
opatrovateľská služba. Pre obyvateľov obce sú k dispozícií sociálne služby v blízkom meste Myjava.
• Zdravotná infraštruktúra - v obci Polianka nie je zriadené zdravotné stredisko, ale občania obce
využívajú Nemocnicu s poliklinikou v okresnom meste Myjava, prípadne zdravotné stredisko Brezová
pod Bradlom. V meste Myjava funguje i záchranná služba a niekoľko lekární. V blízkosti areálu
nemocnice sa nachádza Stomatologické stredisko
• Kultúrna infraštruktúra - v obci sa nachádza Kultúrny dom.
• Ostatná infraštruktúra - v rámci ostatnej infraštruktúry sa v obci nachádza Obecný úrad, knižnica a
požiarna zbrojnica. Najbližšia pošta, lekáreň, lekár, bankomat a iné služby sa nachádzajú v Myjave.
Obec nemá cintorín, pochovávanie sa koná v Myjave.
• Organizácie pôsobiace v obci:
Názov subjektu
Sídlo/Prevádzka
Predmet činnosti
TJ TATRAN Polianka
Polianka 195
Športové aktivity
DHZ Polianka
Polianka 91
Dobrovoľný hasičský zbor
Poľovnícke združenie Jablonka -Polianka
chata pri osade U Bórikov
chovná a poľovná činnosť
Klub dôchodcov
bývalá MŠ
klubová činnosť
O.b.2
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE.
• riešiť optimálnu štruktúru kompletovania základnej občianskej vybavenosti podľa urbanistických
štandardov, aby zodpovedala stanovenej funkčnosti sídla, navrhovanému počtu obyvateľov a aj
sledovanému rozvoju obce a katastra.
• zohľadniť začlenenie obce v rámci koncepcie sídelnej štruktúry do ťažiska osídlenia tretej úrovne druhej
skupiny - Myjavského ťažiska osídlenia regionálneho významu, a pripraviť územie i pre občiansku
vybavenosť záujmového územia v rámci spolupráce jednotlivých obcí, prípadne aj nadlokálneho
významu.
• návrhom vybavenosti zabezpečiť podmienky pre komfortný život obyvateľov obce, bez vynútenej potreby
dochádzania za potrebnou občianskou vybavenosťou,
• na základe prieskumov a rozborov vyhodnotiť jestvujúci potenciál občianskeho vybavenia a sociálnej
infraštruktúry a zamerať sa na dobudovanie chýbajúcich kapacít s ohľadom na rozvoj obce
• vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
obytného územia,
• určiť nové rozvojové plochy občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry prioritne v rámci
zastavaného územia,
• určiť nové rozvojové plochy občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry s ohľadom na ochranu
prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, pri rešpektovaní chránených území, ochranných pásiem,
technickej a dopravnej infraštruktúry a iných zákonných obmedzení
• navrhnúť polyfunkciu funkcií (s výnimkou nezlučiteľných a vytvárajúcich zdravotné riziko pre obyvateľov),
napríklad kombináciou s: bývaním, nezávadnými výrobnými službami, komunálnou a remeselnou
malovýrobou a rekreáciou (vyhláška 55/2001 Z. z., §12),
• zvyšovať kvalitatívnu úroveň jednotlivých druhov občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
O.c)

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE REKREÁCIE A ŠPORTU

O.c.1

STAV

Potenciál obce a mikroregiónu v oblasti rekreácie, turistiky a športu je bohatý. Keďže časť mikroregiónu tvoria
kopanice s krásnym prírodným prostredím, je tu potenciál pre rozvoj vidieckej turistiky, cykloturistiky, agroturistiky.
V obci je k dispozícií futbalové ihrisko, ktoré využíva futbalový klub TJ Tatran Polianka. Obec so svojimi
osadami má výborné podmienky pre turistiku. Katastrom obce prechádzajú mnohé turistické chodníky, po ktorých
sa dá dostať napríklad na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle alebo na zrúcaninu hradu Branč. V katastri sa
nachádzajú cyklotrasy, ktoré vedú k zaujímavým cieľom v samotnom katastri a v blízkom okolí. Pohyb cyklistov
sa vykonáva v spoločnom profile s automobilovou dopravou.
O.c.2
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE
• rekreáciu umiestňovať do územia, ktoré je pre tento účel definované v jeho funkčnej štruktúre
• definovať navrhované diferencované plochy rekreácie v štruktúre vhodnej pre riešené územie (rekreačné
územie, plochy športu, zmiešané územia rekreácie a bývania, resp. rekreácie a športu, chaty,
záhradkárske osady, cyklistické a turistické trasy...)
• uplatňovať zásady starostlivosti o životné prostredie
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O.d)

dodržiavanie limitov využívania územia (ochranné pásma, chránené územia...)
rešpektovať platné zákonné ustanovenia
zohľadniť začlenenie obce v rámci koncepcie sídelnej štruktúry do ťažiskového osídlenia najvyššieho
významu, ktoré je vytvorené okolo krajského centra Trenčín a pripraviť územie i pre občiansku
vybavenosť (detto n.2.2).
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE HOSPODÁRSKEJ ZÁKLADNE V OBCI

O.d.1

STAV

O.d.1.1 Ekonomicky aktívne osoby
ekonomicky aktívne osoby
spolu
odvetvie hospodárstva
odchádza
z celkového počtu obyv. primárny sektor sekundárny terciárny kvarciárny nezistené za prácou
44%
8%
44%
37%
8%
3%
85%
O.d.1.2

Podnikateľské subjekty v obci

V obci sú evidované nasledovné podnikateľské subjekty a zariadenia vybavenosti, výroby, výrobných služieb
Názov subjektu
Sídlo/Prevádzka
Predmet činnosti
DIA – Slovensko s.r.o.
Polianka 203
Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
EMAN s.r.o.
Polianka 185
Ostatný
maloobchod
v
nešpecializovaných
predajniach
Jaroslav Ochodnický - AUTOS
Polianka 79
Zemné práce strojmi
MACCIUS s.r.o.
Polianka 57
Ostatné vydavateľské činnosti
AUTOSERVIS MEBI
Polianka 51
Autoservis
Jaroslav Vanek
Polianka 119
Ostatné špecializované stavebné práce
Jaroslav Vičík
Polianka 92
Elektrická inštalácia
Jaroslava Rechtorisová
Polianka 67
Ostatný
maloobchod
v
nešpecializovaných
predajniach
Milan Sládeček
Polianka 200
Maloobchod, veľkoobchod, zemné práce strojmi
Obecné lesy s.r.o.
Polianka 91
Ťažba dreva
Pavel Slaný
Polianka 72
Ostatné špecializované stavebné práce
Peter Mramúch
Polianka 134
Stavebné práce
PROGRESS SK s.r.o.
Polianka 157
Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a
zariadeniami
Pullman
Miroslav
–
Servis Polianka 196
Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
elektrospotrebičov
Viktor Mockovčiak M. V. OÁZA
Polianka 53
Demolácia
Adam Boháč
Polianka 202
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Ing. Milan Kovár
Polianka 197
Inžinierske činnosti a poradenstvo
O.d.1.3

Priemysel, energie

Priemyselné areály sa na území katastra obce nevyskytujú.
Z prevádzok produkujúcich energiu v okrese Myjava sa nachádza aj fotovoltická elektráreň v k. ú. Polianka:
SOLARPARK Polianka s.r.o.,
Vajnorská 134/B, Bratislava,
Energetika - fotovoltika
O.d.1.4

Poľnohospodárska výroba

O.d.1.4.1 Samostatne hospodáriaci roľníci
Milan Martikán
Polianka 1
Vladimír Zeman
Polianka 115
Martin Kolárik
Polianka 203

SHR
SHR
SHR

O.d.1.4.2 Poľnohospodárske areály
PD Poriadie, dvor Polianka
Poľnohospodárstvo
PD Poriadie má v obci Polianka jestvujúci a plne funkčný hospodársky dvor, na ktorom sú prevádzky
súvisiace s rastlinnou výrobou, kombinovanou so živočíšnou výrobou. Tento hospodársky dvor tvoria
poľnohospodárske stavby, v ktorých sa vykonáva živočíšna výroba a to konkrétne chov hovädzieho dobytka.
Hospodársky dvor a živočíšna výroba, ktorá sa v ňom vykonáva, je na danom mieste už dlhodobo, pričom ide o
jestvujúci objekt živočíšnej výroby plne funkčný a využívaný. V súčasnosti sa v kravínoch nachádza 91 kusov
hovädzieho dobytka, z toho 32 kusov kráv a 59 kusov mladého hovädzieho dobytka (čo reprezentuje cca 70 VDJ
- veľkých dobytčích jednotiek). Je predpoklad, že sa ich počet môže v budúcnosti zvýšiť.
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O.d.1.5

Dobývacie areály

V katastri obce nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, nie sú
evidované staré banské diela v zmysle S 35 ods. 1, zákona č. 44/1988, ani nie je určené prieskumné územie pre
vyhradený nerast.
O.d.2
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE.
• na základe prieskumov a rozborov vyhodnotiť jestvujúci potenciál výrobného územia a zamerať sa na
dobudovanie extenzívne využitých areálov hospodárskej základne obce;
• vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj výroby;
• nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v existujúcich hospodárskych areáloch,
prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov;
• navrhnúť reguláciu výrobného územia s ohľadom na potreby výroby, dopravy, technického vybavenia pri
rešpektovaní ochrany životného prostredia, ochranu prírody a tvorbu krajiny a ochranných pásiem
a ostatných limitov v území;
• výrobné areály priemyselnej i poľnohospodárskej výroby, ktoré by mohli byť zdravotným rizikom pre
obyvateľstvo umiestňovať tak, aby ich negatívne vplyvy nezasahovali obytné územia (vyhláška 55/2001
Z. z., §12) ;
• určiť nové rozvojové plochy výroby s ohľadom na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva, pri
rešpektovaní chránených území, ochranných pásiem, technickej a dopravnej infraštruktúry a iných
zákonných obmedzení.
pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj obce a javov, ktoré môžu ovplyvňovať využívanie územia, jeho
požiadavky a technické vybavenie odporúča, aby nové zóny s priemyselným vybavením, nové podnikateľské
ubjekty, ktorých činnosť je zameraná na výrobu a podnikateľskú činnosť, boli umiestnené v častiach resp.
v zónach ďalej od obytných budov, aby v budúcnosti nedochádzalo k obťažovaniu obyvateľov prachom,
pachom a podobne,
• v daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré by svojimi
negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, intenzívna doprava a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili
využitie susedných parciel pre určené účely,
• v nových i jestvujúcich areáloch požadovať také technologické a technické postupy a zariadenia, ktoré
zabezpečia, aby nemali negatívne vplyvy na okolité obytné územia, prírodu a krajinu;
• zohľadniť a rešpektovať ochranné pásma, zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti,
spôsob hospodárenia (režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany
• ochranné pásma vyjadriť v dokumentácii a uviesť podmienky platné pre tieto pásma.

•

P.

POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRÍPADNE URČENIE POŽIADAVIEK
NA HODNOTENIE PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Súčasný stav ekologickej stability krajinnej štruktúry katastrálneho územia obce Polianka vyhodnotil RÚSES
okresu Myjava na 2,37, čo je stredná ekologická stabilita. Stav ekologickej stability krajinnej štruktúry v
katastrálnom území sa odvodzuje z plošného podielu krajinných prvkov a ich rôznej krajinnoekologickej
významnosti. Súčasná ekologická stabilita katastrálneho územia teda odráža vzájomný pomer negatívnych a
pozitívnych krajinotvorných prvkov katastrálneho územia.
Úlohy pre ochranu prírody a krajiny sú definované v kapitole K.
Pre jednotlivé zložky životného prostredia vyplývajú nasledovné požiadavky na riešenie v územnom pláne:
Pôda
Ochrane pôdy sa venuje kapitola K, poľnohospodárskej pôde a lesným pozemkom kapitola Q.
Voda
Ochrane vôd sa venuje kapitola K.
Ovzdušie
Katastrálne územie obce Polianka je situované mimo významnejších zdrojov znečistenia ovzdušia, okrajovo je
zasiahnuté emisiami produkovanými v blízkom meste Myjava. Celkovo však úroveň znečistenia ovzdušia v území
je nízka. Z hľadiska ochrany ovzdušia Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v súčasnosti
eviduje v k.ú. Polianka stredný zdroj znečisťovania ovzdušia:
Názov prevádzkovateľa

Názov zdroja

Obec zdroja

Poľnohospodárske družstvo Poriadie

Chov HD Polianka

Polianka

Veľké zdroje znečistenia ovzdušia sa v obci nenachádzajú.
Hluk
V k.ú. obce Polianka a najbližšom okolí sa nenachádzajú významnejšie zdroje hlukového zaťaženia
obyvateľstva
Odpady
Obec Polianka podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je zodpovedná za nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu,
ktorý vzniká na území obce.
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Obec Polianka nemá zberný, má zabezpečený zber všetkých odpadov u zberových spoločností. Preto zatiaľ
neuvažuje budovaním vlastného zberového dvora. V súčasnosti odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec
Hrašné a skládkovaný je na skládke v Kostolnom. Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. v Kostolnom odváža
aj odpad z veľkokapacitných kontajnerov v obci. Okrem klasického zberu je v obci dôležitým prvkom fungujúci
separovaný zber, ktorý v súčasnosti predstavujú tieto zložky: papier, sklo, kovy, plasty a nebezpečný odpad.
Obec separuje niekoľko komodít, pričom celkový vyseparovaný odpad za posledné roky narástol.
Obec Polianka podľa 81 ods. 21 pís. b. zákona o odpadoch má preukázateľne 100% obyvateľov
kompostujúcich biologicky rozložiteľný odpad. Obec zabezpečila občanom kompostovacie zásobníky.
V katastri obce nie je evidovaná skládka odpadov.
Odpadové vody
Obec Polianka nemá v súčasnom období vybudovanú celoobecnú kanalizáciu s príslušnou ČOV. Dve
domácnosti majú domovú čističku odpadových vôd povolenú obcou Polianka a Okresným úradom Polianka.
Odpadové vody od obyvateľstva i vybavenosti sú zachytávané do žúmp. Technický stav ako aj umiestnenie žúmp
nie vždy vyhovuje STN 73 6701. V dôsledku uvedeného stavu dochádza k únikom splaškových vôd do podzemia
a tým aj k znečisťovaniu podzemných vôd. Likvidácia splaškových vôd zachytených v žumpách je problematická.
Seizmicita
Kataster obce Polianka sa nachádza v oblasti seizmickej intenzity 7o - 8o MSK.
Radonové riziko
Na základe mapy radónového rizika možno konštatovať, že kataster obce sa nachádza v území nízkeho až
stredného radónového rizika.
Svahové deformácie
V katastrálnom území obce Polianka je zaregistrovaný výskyt dvoch potenciálnych svahových deformácií,
ktoré sa nachádzajú v severozápadnom cípe extravilánu obce. Ich vznik podmienili klimatické faktory a bočná
hĺbková erózia, abrázia. Tieto svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území, ktorý zahŕňa územia
svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií.
Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi
faktormi, resp. ich kombináciou.
P.a)

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
rešpektovať ochranu biotopov - pri činnosti, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu
európskeho významu alebo biotopu národného významu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas
orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 2 uvedeného zákona
rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení,
rešpektovať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a zákona
č. 180/2013 Z. z.
rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení
rešpektovať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
rešpektovať nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy a prílohu č.2 k nariadeniu - Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v
príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)
v koncepcii urbanistického rozvoja územia obce riešiť systémovo elimináciu ohrozovania jednotlivých
zložiek životného prostredia návrhom vhodných územných, priestorových a architektonických opatrení, a
to najmä navrhnúť vhodný spôsob funkčného členenia územia,
sústreďovať výrobné zariadenia (priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, výrobné podnikateľské
aktivity občanov) do zón mimo obytného územia, tak aby nevytvárali zdravotné riziko pre obyvateľov,
pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady funkčného
a priestorového usporiadania v záujmovom území. určiť primerané odstupové vzdialenosti, V ďalšom
stupni vypracovania dokumentu špecifikovať, aké výrobné činnosti bude možné v daných lokalitách
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby vykonávať a aké kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia
bude možné v navrhovaných lokalitách umiestniť a zosúladiť v záväznej časti Územného plánu obce
Polianka zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie v oblasti ochrany ovzdušia s platnou
legislatívou na úseku ochrany ovzdušia.
vytvoriť ochranné a bariérové plochy zelene, okolo výrobných plôch najmä v kontakte s obytnou zónou,
v zastavanom území obce riešiť vytvorenie vhodných enkláv vzrastlej parkovej zelene
vytvoriť priestorové podmienky pre:
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•
•
•
•

•
•

•

- prijatie opatrení na znižovanie negatívneho dopadu znečistenia a poškodzovania životného prostredia na
zdravotný stav obyvateľstva
- prijatie opatrení na dôslednejšie zvyšovanie zainteresovanosti znečisťovateľov a poškodzovateľov
životného prostredia na odstraňovaní negatívnych dopadov na jeho kvalitu, likvidovať nelegálne skládky
- utváranie systémových podmienok pre transformáciu hospodárstva z energeticky a surovinovo
náročných spôsobov spracovávania na energeticky a surovinovo racionálnejšie štruktúry s vyšším
podielom finalizácie, s uplatňovaním dekontaminačných postupov a environmentálne vhodnejších
technológií, s bezpečným uskladňovaním materiálov, predlžovaním ich životnosti a opätovným
využívaním
- zvyšovanie intenzity monitoringu stavu životného prostredia v ohrozených oblastiach a zlepšovanie
informovanosti a disciplinovanosti občanov obce
- dôsledné uplatňovanie disciplíny občanov pri uskladňovaní odpadu, disciplíny pri zbere, triedení,
evidencii a zneškodňovaní odpadu z produkcie priemyselných a poľnohospodárskych zariadení na území
obce
vybudovať kanalizačnú sieť,
hospodárne využívať prírodné zdroje,
aplikovať biologizáciu poľnohospodárskej veľkovýroby,
vytvoriť podmienky pre riadené odpadové hospodárstvo v zmysle ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch, ktorého ciele sú:
- obmedzenie vzniku komunálnych odpadov
- obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov
- znižovanie obsahu problémových látok v komunálnych odpadoch
- materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov
- skládkovanie odpadov v čo najnižšej možnej miere
- nezávadné zneškodňovanie komunálnych odpadov
odporučiť permanentný monitoring a sanáciu neriadených skládok
zapracovať do územného plánu požiadavku zabezpečiť investormi pred výstavbou obytných budov
a pobytových miestností stanovenie radónového rizika v súlade s § 47 ods.7 zák. č. 355/2007 Z.z.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné
posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné
účely. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia
územia s výskytom potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

Q.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO
FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU

Q.a)

POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA

Q.a.1

CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Poľnohospodársku pôdu tvoria jednotlivé druhy pozemkov (kultúry) slúžiace bezprostredne
poľnohospodárskej výrobe pre rastlinnú produkciu a chov niektorých poľnohospodárskych živočíchov.
Poľnohospodárska pôda v obci je tvorená predovšetkým ornou pôdou, záhradami, ovocnými sadmi a trvalými
trávnymi porastmi. V obci nie sú zastúpené vinice a chmeľnice.
druh
ha
%
poľnohospodárska pôda spolu:
595,4500
100%
orná pôda
431,8700
72,53%
trvalé kultúry:
163,5800
27,47%
0,0000
z toho: chmeľnica, vinica
0,00%
záhrada
36,0100
6,05%
ovocný sad
2,1300
0,36%
trvalý trávny porast
125,4400
21,07%
Q.a.2

OHROZENIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Plochy intenzívneho poľnohospodárstva – veľkobloková orná pôda.
Ide o makroštruktúry ornej pôdy, ktoré do značnej miery znižujú stabilitu krajiny a javia sa ako významný
negatívny prvok pre zníženie priechodnosti krajiny. Veľké bloky ornej pôdy vytvárajú homogénny vzhľad krajiny.
Ďalším negatívnym vplyvom je pokles druhovej diverzity, zníženie životného priestoru mnohých druhov rastlín a
živočíchov.
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Degradácia pôdy
Degradáciou pôdy sa označuje fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie
poľnohospodárskej pôdy, ako je vodná erózia a veterná erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými
látkami, škodlivými rastlinnými organizmami a živočíšnymi organizmami a mikroorganizmami.
• Erózia pôdy - na rozdiel od vysokého ohrozenia vodnou eróziou, je ohrozenie veternou eróziou v katastri
obce Polianka veľmi nízke až žiadne. Miera ohrozenia sa môže zvyšovať vplyvom klimatických činiteľov
ako je sucho, smer a rýchlosť vetra, ale aj pôsobením človeka najmä obnažením a narušením pôdneho
horizontu napríklad po orbe, alebo ťažbe.
• Zhutnenie (kompakcia) pôdy je významný proces fyzikálnej degradácie pôdy, ktorý ovplyvňuje
produkčnú funkciu pôdy, ale aj jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny (erózia pôdy,
záplavy). Primárne zhutnenie je podmienené genetickými vlastnosťami pôdy, sekundárne technogénne
zhutnenie je spôsobené činnosťou človeka, napr. znižovaním odolnosti pôd voči zhutneniu nesprávnym
hospodárením (nedostatočným organickým hnojením, nevhodným sortimentom hnojív, nedodržiavaním
biologicky vyvážených osevných postupov, spôsobov a podmienok obhospodarovania, a pod.)
• Chemická degradácia pôdy- vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy pochádzajúcich
z prírodných a antropických zdrojov, dochádza ku chemickej degradácii pôd. Určitá koncentrácia týchto
látok pôsobí škodlivo na pôdy a vyvoláva zmeny jej vlastnosti, negatívne ovplyvňuje jej produkčný
potenciál, znižuje hodnotu dopestovaných plodín a taktiež môže negatívne vplývať na vodu, atmosféru a
na zdravie ľudí a zvierat.
Citlivé a zraniteľné oblasti
V prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z. sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľne oblasti.
• za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd na území SR, teda aj časť k. ú. obce
Polianka patrí k citlivým oblastiam.
• za zraniteľné oblasti sú považovane poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnych územiach
obci, ktoré sú uvedené v tejto prílohe. V zmysle vodného zákona ide o poľnohospodársky využívané
územia, ktoré sa odvodňujú do povrchových vôd alebo podzemných vôd, pričom koncentrácia
dusičnanov v podzemných vodách je vyššia ako 50 mg.l-1, alebo by tato hodnota mohla byť prekročená,
ak by sa neurobili potrebné opatrenia na zamedzenie tohto trendu. Obec Polianka nie je zaradená medzi
obce so zraniteľným územím.
Q.a.3

OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy
povinný zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). BPEJ je klasifikačným a identifikačným údajom, vyjadruje
kvalitu a hodnotu produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti. Podľa zákona č. 220/
2004 Z. z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy.
V katastri obce sa nachádza 49 bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) v skupinách 5-9.
0711002*); 0711012; 763012*); 0763212*); 0763412; 0765002*); 0765012*); 0765212*);
• skupina 5:
0769002*); 0769012*); 0769212*); 0771012*); 0771212*)
0756202; 0756212; 0756402; 0757002; 0757202; 0757212; 0764243; 0765412;
• skupina 6:
0765512; 0769242; 0871212
0757402; 0757412; 0769412; 0765542; 0769522; 0770433; 0771412; 0787242;
• skupina 7:
0787422; 0787442; 0791023
0758672; 0779462; 0890262; 0890462
• skupina 8:
0782672;
0782673;
0782872;
0783772;
0785672;
0792672;
0793672;
• skupina 9:
0793683;0791252; 0791452
*) Príloha č.2 k Nariadeniu vlády č. 58/2016 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej
pôdy uvádza zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu. V katastri obce Polianka
sú to označené BPEJ 5.skupiny, čiže: 0711002; 0763012; 0763212; 0765002; 0765012; 0765212; 0769002;
0769012; 0769212; 0771012; 0771212
Q.a.4
POŽIADAVKY NA RIEŠENIE:
• pri riešení urbanizácie a rozvoja riešeného územia rešpektovať opatrenia zakotvené v nasledovných
zákonoch:
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
- rešpektovať nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy a prílohu č.2 k nariadeniu - Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v
príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)
• pre zníženie negatívneho vplyvu je potrebná fragmentácia ornej pôdy t. j. rozdelenie veľkoblokovej ornej
pôdy na menšie parcely napr. výsadbou nelesnej drevinovej vegetácie. Týmto zároveň zvýšime druhovú
diverzitu a umožníme aj migráciu jednotlivým druhom rastlín a živočíchov.
• návrh účinnej protieróznej ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné dodržiavať z hľadiska
ekologickej stability a udržateľnosti poľnohospodárskej krajiny. Zúrodňovacie opatrenia na eróziou
poškodených pôdach vychádzajú zo zákonných nariadení a opatrení ochrany PPF (zákon 220/2004 Z.z.
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•
•
•
•
•

Q.b)

§5): výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene, vrstevnicová agrotechnika, striedanie
plodín s ochranným účinkom, mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou,
bezorbová agrotechnika, osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom, usporiadanie
honov v smere prevládajúcich vetrov, iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie
poľnohospodárskej pôdy.
z hľadiska kvalitatívnej ochrany poľnohospodárskej pôdy zostáva trvalou úlohou monitoring a ochrana
pôdy pred vstupom cudzorodých látok, dekontaminácia a zvýšenie úrodnosti pôdy najmä organickým
hnojením a vápnením
rozvoj pre bývanie navrhnúť predovšetkým na disponibilné plochy v zastavanom území obce
lokality pre výrobu navrhovať predovšetkým do disponibilných plôch v existujúcich areáloch
hospodárskych dvorov,
nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným
situovaním stavieb,
pri návrhu nových rozvojových plôch v extraviláne minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy a
rešpektovať zákonnú ochranu pôd najlepších bonít uvedených v zozname najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastri
LESNÉ POZEMKY

Ochranu lesných zdrojov upravuje zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v ktorom lesy z hľadiska
využívania ich funkcií kategorizuje na:
• ochranné lesy - ide o lesy, v ktorých funkčné zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V
týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené, čím sa zlepšuje ich
ochranná funkcia. Z tejto kategórie sa v katastri obce nachádzajú dve subkategórie:
- lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
- ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy
• lesy osobitného určenia (lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, lesy so zdravotno-rekreačnou
funkciou, prímestské lesy so zdravotno-rekreačnou funkciou a pod.) – táto kategória sa v území katastra
obce nevyskytuje
hospodárske lesy (lesy s produkciou drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní aj ostatných funkcií lesov
V katastri obce sa nachádzajú tieto významné lesné biotopy európskeho významu
Dubovo-hrabové lesy karpatské
• Ls2.1
Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0)
• Ls3.1
Lipovo-javorové sutinové lesy (9180)
• Ls4
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130)
• Ls5.1
•
Q.b.1

Ls1.3

*91E0 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE:

Pri riešení urbanizácie a rozvoja riešeného územia
• rešpektovať opatrenia zakotvené v zákone č 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení, ktorý upravuje
zásady ochrany lesných pozemkov (§ 5 zákona ), povinnosti spracovateľov pri územnoplánovacej
činnosti (§ 6 zákona) a ochranné pásmo lesov (§ 10 zákona), ktoré je v územnom plánovaní potrebné
rešpektovať
• rešpektovať Vyhlášku č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri
ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.
• ochranné pásmo lesa 50m uvádzať v príslušných kapitolách územného plánu a zakresliť ho do
výkresovej časti. zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia (režim
činnosti) v pásmach,
• rešpektovať lesný pôdny fond bez, resp. s minimom urbanizačných zásahov, pri návrhu nových
rozvojových plôch v extraviláne preferovať územia mimo lesných pozemkov
• nenavrhovať alebo minimalizovať územia určené na výstavbu v ochrannom 50 m pásme lesa.
• vyhotoviť samostatný regulatív pre územie lesa.
• urbanistický rozvoj obce orientovať na využitie disponibilných plôch v rámci zastavaného územia
• v regulatívoch území v ochranných pásmach lesov zohľadniť obmedzenia vyplývajúce zo susedstva
lesných pozemkov.
• riešiť prístup k sídlam v extraviláne obce.
• dodržiavať opatrenie na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 1 zákona č.326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.

R.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ JE POTREBNÉ
RIEŠIŤ ÚZEMNÝM PLÁNOM ZÓNY
Lokality potrebné riešiť na úrovni územného plánu zóny určiť pri spracovaní územného plánu obce.
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S.

POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

PRIESTOROVÉHO

USPORIADANIA

A

Reguláciu rozvoja územia je potrebné predložiť v záväznej časti územného plánu obce v štruktúre podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.:
• zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické,
priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické. dopravné; technické) na
funkčne a priestorovo homogénne jednotky
• určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a
intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne
zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia)
• zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
• zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
• zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny. vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene
• zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
• vymedzenie zastavaného územia obce
• vymedzenie, ochranných pásiem a chránených území
• plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na
chránené častí krajiny
• určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť ÚPN zóny
• zoznam verejnoprospešných stavieb
• schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

T.

POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

T.a)

POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠEJ ÚPD

Zo záväzných častí uvedeného ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a zo záväzných častí jeho zmien a doplnkov
pre obec Polianka vyplývajú nasledovné verejnoprospešné stavby:
• Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva
2
Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách:
4. Aglomerácia Myjava,
T.b)

POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA ÚPN-O

V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. sú
vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby za účelom zabezpečenia
verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu
životného prostredia.
Verejnoprospešné stavby vyplynú z riešenia územného plánu a budú obsahovať najmä:
• kombinované koridory miestnych ciest (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry pre obsluhu
navrhovaných rozvojových lokalít
• kombinované koridory miestnych ciest (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na
rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu
jestvujúcich lokalít
• pešie a cyklistické chodníky
• zastávky hromadnej dopravy jestvujúce určené na rekonštrukciu, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby
a navrhované
• verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy)
• úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona
• občianska vybavenosť včítane športovísk nekomerčného charakteru
• technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby

U.

POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

Keďže ide o obec s počtom obyvateľov pod 2000, nie je potrebné podľa Zákona č.50/1976 Z. z o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku §21 spracovať koncept ÚPN O vo variantoch. V súlade s §21 ods.10 zákona
č.50/1976 Z. z, návrh bude obsahovať aj správu o hodnotení strategického dokumentu.
Spracovateľ spracuje ÚPN O v nasledovnej štruktúre:
• Textová časť územného plánu obce:
A.) Základné údaje
B.) Riešenie územného plánu
C.) Doplňujúce údaje (číselné údaje, tabuľky, prehľady,. grafy a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie je účelné
uvádzať v texte)
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D.) Dokladová časť (po skončení prerokovania návrhu sa priloží k dokumentácii o prerokúvaní)
E) Záväzná časť územného plánu obce v rozsahu bodu (6) § 12 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z,
• Grafická časť územného plánu obce
1.
2.

širšie vzťahy
komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a schéma záväzných
častí
3. verejné dopravné vybavenie
4. verejné technické vybavenie
5. ochrana prírody a tvorba krajiny
6. perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu
na
nepoľnohospodárske účely
Hlavné výkresy budú spracované v mierke 1:10 000. Výkres širších vzťahov bude v mierke 1:50 000, prípadne
v mierke 1:100 000.Výkresy môžu byť účelne rozdelené alebo spájané podľa potreby.
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