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í. UVoD
je zmena VyuŽitiaúzemiazfunkcie
Predmetomzmien a dop|nkově'112005.1l2o08
poFnohospodáíska
póda pre funkciu ma|opod|aŽnej
bytovejzástavby a súvisiacaIegulácia
v |okalite
č'3Šajtoš
1 v sídetnej
častiČierna
Voda.

2.VYMEDZENIELOKALIry
Predmetom zmeny sÚ plochy situovanéVzázemí jestvujúcejzástavby a areá|ov s
Vybavenostno-obslužnými
aktivitami sústredenýmiV ťažiskovomwbavenostno-obs|uŽnom
priestoresíde|nej
na h|avnúkomunikáciu- cestu
lokalityciema voda' prevádzkovoorientovanými
l||/061'l.Lokalitu vjej severnej expozícii ohraniěuje tl-asa jestvujúcehovedenia 400 kV
s ochranným pásmom, severozápadnépolohy vyplňajúplochy po|nohospodárskejpÓdy' zo
západnej strany |oka|itasusedís plochamischvá|enýmiV územnomp|áne pre rozvoj býVania
v ma|opod|ažnej
zástavbe rodinnýchdomov V dotykuúzemiapredmetnej|oka|itysú Vybudované
pódou.
odvodňovaciekanáleodderujúce
lokalituod Územias polnohospodárskou
Predmetomzmeny sú p|ochynachádzajúce
sa mimozastavanéúzemieobce k 1.,l.1990'
p|atnom
p|áne
pre
V
územnom
obce schvá|ené funkciupolnohospodárskapóda- ZmenouVyužitia
plÓch sa VytvoÍiapodmienkypre doplnenieschválenýchrozvojov.ých
územiV rámci Uce|enej
obýnej zóny rodinnýchdomov

3. L|M|wVYUŽ|T|A
ÚzEM|A
- okíajom loka|ity prechádza tl.asa jestvujúcehonadÍadenéhoVedenia 400 kV ě'498
rešpeKovať
ako
s ochrannýmpásmom25 m na stranyod krajného
Vodiěa,KoÍéje potrebné
nezastaViterné
územie'
- V dotykuúzemiapredmetnejlokalitysúvybudované
loka|ity
odvodňovaniekaná|eodderujúce
polnohospodárskou
pÓdou,
od územlas
Ďa|šie|imitya obmedzenia pre |oka|ity návrhu pr€ d stavujú;
. územie|oka|ityČierna voda je Významnéz archeologickéhohradiska, časťúzemlaje
archeotogickýmV'ýskumompreskúmaná,územieWužívané
ako potnohospodárskapoda
neboIodoteÍazpreskúmané,
. vp|yvz prevádzlryLetiskaM. R. stefánikana riešené
územiez hradiskah|ukovýchpomerov
a Výškového
obmedzeniazástavby.
. NPR sÚr a biocencentrumnadregionálnehoVýznamu,predovšetkým
Vo Vázbe na rozvoj
územia
. kapacita jestvujúcejodvodňovacejkaná|ovej siete a Vhodnéhorecipientu' absencia
Vsakovacejschopnostikaná|ovejsiete,pre odvedeniepríva|ových
zráŽkovýchvód z územia

4. ooHRANA PRíRoDY A KRAJINY. MÚsEs
ochranaprírodya krajiny
častiamimo
Na híanicikatastrá|neho
Územia chorvátskyGrob Vjeho v.ýchodnej
územím
svátýJur
katastrálneho
územia
chorvátskyGrobV bezprostrednom
dotykus katastÍá|nym
sa nachádzaNPR ŠÚRs5. najvyšším
stupňomochranyv zmysles17 ods. 3 zákona NR sR
č.54312002
z.z' o ochraneprírody
a krajiny
4'1.

preúzémnú
ochranu
a krajinyustanovuje
Z.z' o ochraneprírody
zákon NR sR ě.543/2oo2
V sR páťstupňovochrany.
NPR ŠÚR'
. Loka|ita
zmenyč.3sa nachádzamimoúzemia
zákona sa nachádzav územís pÚm stupňom
. Lokaiitazmeny č.3v zmys|ecitovaného
ochranY.
sa prípravu,ie
'ProjektzáchranyNPR
reŽimuV NPR Šúr
vodného
s obnovením
V súvislosti
ÚzemíNPR.
pomeryv dotykovom
na Vodné
ŠÚť'KoréhorealizáciamóžemaťVp|yV
systémuekologickejstabi|itya tvorbakraiiny
4.2. Prvky územného
je
súVis|ostí
pNkom riešeného
územiaz pohraduširších
Hlavnýmkrajinno-eko|ogickým
z€ l eň NPR súr'
stabilitysR prijatomuznesenim
eko|ogickej
systé-mu
. V Genere|inadregioná|neho
územného
nadreolonálneho
ako biocentrum
zaradené
vráaý šn e. 31g-z22.4'1gg2bolo územieŠúru
vÝznamu.
r '1993územim
Bratis|ava,
. Podla
systémuekologiďej-stabi|ity
územného
-nadregioná|ny
"Regionálneho biokoridórč. V|t strňina, Šúr,Ma|ý Dunaj,KoÚ je potrebné
prechááza
dobudovať'
. Predmetnénadregioná|nebiocentrumbo|o premietnuté
, d9 91vrhu kostry UsÉs
krajz r
v ÚPN VÚc Bratis|avský
a biokoridormi
biocentrámi
á regionálnymi
s nadregionálnymi
1998s iadromNPR súr
v ob|astiusporiadaniaÚzemia'z htadiskaekologických
Vzmys|e ávázných regutatívov
pufÍovacie
zóny
Vytvoriť
a ochranypódnehoionduje stanovené
*p.Řov *i'oný prírod-y
sukcesii'
zón ponechaných
zo zatrávnených
óioceniiera biokoiidorov
v óxotijeánottir"ýc.n
Šúru'
cca1oom od územia
|oka|ity
č'3 sa nachádzaVoVzdia|enosti
PrevaŽnáěasťúzemia
UŠobce chorvátskyGrob z r.2oo4,spracovanejna úrovni
V koncepcii prerokovanej
vytvára:
územja
síd|a
kostruoze|enenia
mierky1:1oooozákladnú
NPR Šúra Panónskyháj, Koréna západnomokaji
. navrhované
biocentrum
nadregioná|ne
ekologickýprvokv danej
najsiabi|nejši
i"iánui" ao k'ú.thorvátsky Grob a predstavuje
potnohospodárskej
krajine'
je
cerešňové
voda,kdev |okalite
vedenýv trasepotokaČierna
r navrhovaný
miestÁybiókoridor
(MBc),
aj miestnebiocentrum
|okalizované
poioka.
B|ahutovbo
. navrhovaný
v
tÍase
miestnybiokoridor
Tútokostruďa|eidoplňajú:
p.vky- pásyzelene,
. interakěné
súborou
. základné
obytných
vegetácievo vnútÍi
|ínie
paÍkov
. plochyvegetácieobytných
Nad brehmi- Pod výhonom- P.i
pa*u _ lesopaIku
v |okalite
. pochá cenkálnehokomp|exu
studni.
eko|ogickej
systému
územného
V |oka|ite
zmenyč.3z htadiskarozvojaprvkovmiestneho
(základné
línie
zelene
pŇkov pásovze|enea líniovej
pÓjdeo vybudoíanie
interakěných
stabi|ity
územia.
v rámciurbanizácie
sÚborov)
obytných
vegelácievo vnútri
stability
ekologickej
systému
koncepciurozvojaprvkovmiestnehoúzemného
PÍedmetnú
dokumentácie.
premietnuť
stupňov
do
nižších
zmenyě.3
ajv prípad;|okality
budepotrebné

yÍcHoD|sKÁ ZMENYVYUŽ|nAÚZEM|A
5. KoNGEPčNÉ
Návrhvyužitiaúzemia
Grob z roku 2004 bo|anavrhnutána
ktoráv UŠobce chorvát]sky
Jedná sa o |okaIitu,
ufbanizáciua z hradiskavyuŽitiaúzemiabo|azaělenenádo plóch s rozvojomfunkciirekreácie
pozemkov
na'imáz podnetuvlastníkov
vyp|ývajúce
a oddychu.Vzhtadomna novéskutoěnosti,
pre funkciu
názo|na rozu"iúzemiav danej|okalitez hradiskajeho vyuŽitia,bo|prehodnotený
zástavberodinných
domov
bývaniav ma|opod|aŽnej
zámervychádzaz
územiapredmetný
šifšieho
organizácie
z htadiskafunkěno-priestorovej
p|áne
v územnom
predstavuje
Íozvinutie
sídla,
funkcií
na
území
celkovejkoncepcierozloženia
|oka|ity
obytnej
Íozsiah|ejšej
'Pn
pre
p|6ch bývaniea ich zapojeniedo územne
stabilizóvaných.
súre..
plóchvlastného
lokalityokremobytnejze|enena poz€ m koch
územia
V štruktúre
funkčných
|oka|itu
kaná|ovktoréoddetujú
je
pozdD
me|ioračných
|iniaze|ene
domov navrňovaná
rodinných
kostry
pódya línieze|eneako súčasť
dopravno-komunikaěnej šiÉie
oo ptoótrpoÍnohošpodárskéj
v
Íunkciepí tvorbeprostredia
ponímanej
líniezelene plniadó|eŽité
obytnejzóny. Predmetné
funkciu.
územia,
hygienickú
|okalite,
v organizácii
5.í.

pl6ch
základnéÚdaieo využití
Rozvoibývania

celkováVýmera
v ha
7,90

predpokladanýpočet
domov
rodinnÝch

Návrhdopravneiobs|uhy
'
komunikáciu
je |okalita
na hlavnú
dopravnú
orientovaná
napojenía
z hradiskadopravného
cestu11U0611.
dopravných
plóch je potrebné
riešiťna princípesústredených
Íozvojových
Sprístupnenie
úl"ovni,
zonálnej
na
a
moŽností
rieŠenia
vstupovz.uvedenejhtávnéjkomunikácieoveÍením
predovšetkýmI
. prostrednictvom
navrhovanejh|avnejobslužnejkomunikáciec3-Mo 8/30' tíasovanej
západnejčastibezprostredne
v konceociiUŠobce chorváiskv Grob z roku 2oo4y územÍ
lokalityb}'Vania,'Pri
súre'',
susediacej
jesfuujúceho,
. prostredníctvom
v súčasnosti|en Účelovéhoprístupu do územia
jestvujúcimi
areálmi (hospodárskyareá| 'Horný dvoť
sa
medzi
nachádzajúceho
areál) na zák|ade overenia územnýchpodmienokpre
a vybavenostno-rekreačný
jehokapacitných
parametÍov
usporiadania,
prehodnotenie
a šírkového
kategórie'
a návrhfunkčneí
komunikácií
obsluhy'dimenzovanie
Spósobrješenia
dopravnej
na
riešenia
predmetom
podrobnejšieho
urbanistického
ako aj riešeniestatickejdopÍawbude
zonálnejúÍovni.
5'2.

5,3. Návrhřiešeniatechnickeivybavenostia obs|uhy
v ob|astizásobovaniapitnouvodou
podraKorejje v rámciYáčšieho
koncepcie,
vychádzaz prerokovanej
zásobovanie|okality
v dvoc!
prebývanieÍealizovaný
vodovodDN 'l50'a Koď je napojený
Verejný
rozvojového
územia
priestore
obslužnej
h|avnej
VodovodDN 2oo situovanýv
bodoóhna veÍejnýrekoňštruovaný
komunikácieČiemejVody' z tohto Vodovoduje predpok|adzásobovaťaj rozvojovéúzemie
predmetnej
lokality.

poěetrodinnýchdomov75, t'j' 225 obyvateÍov
Predpok|adaný
Q ^ =2 2 5. 1 3 5| " o b ' t d ' - 3 0 3 7 5 1 * d n =0 , 3 5l . s ' 1
0 , 4 9l * s - 1
O l n = O " - h = 3 0 3 7 5 - 1 , 4= 4 2 5 2 5 1 ' d ' 1 =
Q h = Q Ť * k h =o , 4 9 " 1 ' 8 = 0 , 8 8| . ď .
Q,=Qp.365 = 30375.365= 11086,875m"/rok
v oblasti odkana|izovaniaúzemia
odkana|izovanie loka|ity (sp|aškovéodpadové vody) bude riešené vybudovaním
zberače,zaústené
kanalizačné
na existujúce
kana|izaěnejsietev rozvojovejl'okaiites napojením
do novejČoV (ČoV2 s kapacitou2500 Eo).
potrebevodyvÓd pre |okalituč.3je rovnévypočítanej
MnoŽslvoodpadovýchsp|aškov.ých
11086,875m'/rok
V ob|astizásobovania e|eKrickou energiou
NáV.hzásobovanialokalítelektÍiďouenergiouwchádza z koncepcieUs obce chorvátsky
VN vedenies napojenÍm
Grob' podtaktorejje navrhovanérámci |.etapyrozvojaúzemiakábe|ové
WN, v častiÚzemia
Vedením
s
v
súbehu
územia
trasovaného
aTš.124
v
časti
na Tš. t2-1
'
priestoÍov
územia.
rozvojového
V rámciVerejnýchkomunikačných
energju
Bilancienárokovna e|eKrickú
- Navrhovanázástavba pÍedstavujecca 75 rodinnýchdomov t'j' 75 bytov s vyšším
štandardom
Wbavenostie|eKrickýmispotrebičmi'
yýkonjednéhobytuv RD:
- Priememýinštalovaný
- Pid = 25 kW
. Max' súěasnýVýkonjednéhobytuV RD pri koei súčasnosti
0,7:
- Ppd = 25x0,7= 17,5kW.
. ce|kov'ýinšta|ovaný
Výkon75 bytovV RD
- Pi = 75x25= 1875kW
- celkový max' súčasný
výkon75 bytovprikoeí súčasnosti0,4;
- PP = 17,5x0,4x75= 525 kW
Ročná spotreba e|ektrickejenergie pri odhadovanej roěnej spotrebe jedného bytu
V Íodinnom
dome 6 Mwhod /rokx75 = 450 Mwhod'
V ob|astizágobovania p|ynom
jestvujúcejRs WUSTL na Wšší
Rozvoj novej v'ýstavbyje podmienenýrekonštrukciou
uýkon pre pát.,ytie-roivoia ióytnej runxcie'a výstavby rodinnýchdomoY na.Čiernejvode.a
častijestvujúcehosTL plynovoduDN 80 na DN 100-150 ajeho predlŽenim
rekonštrukciou
k no\^imrozvojovýmúzemiam'
V zmys|e požiadavieksPP trasy sTL rozvodov p|ynu musia zohladňovaťpostupnosť
výstavby (eiapovitosg s koncepclou záokruhovaniaplynovodnejsiete vjednot|i\.ýchzónach
výstavby'
Predmetná lokalita je navrhovaná zásobovať p|ynom z sTL p|ynovodovDN 100
.
územiabývania
navrhovaných
v UŠobce chorvátsky'Groby r. 2oo4 v rámci novéhorozvojového
Pri súre).
Vybavenosti(|okalita
a občianskej
Bilanciepotrebyp|ynu- pre 75 rodinnýchdomov
jednotkuje uvažovanáv sú|adeso smernicouč'15/2002
Spotrebaplynupl.ejednu bytovú
SPP a.s. Bratislavana :
max.hod.odber 1,4m3" hodj
VykurovanÍm
4 o0o m3* rok1prejedenrodinnýdom s |oká|nym
ročnýodbel.

štandard
predpok|adať'
ai vyšší
Že ce|kováspotrebap|ynubudezohÍadňovať
. Móžeme
oyvanla.
celkováspďrebap|ynupotombude:
max.hod.odber1.4 x75= 105 m3*hodr
. r o č noÝd b e r4 o o o x 7 5 = 3 0 o o o o m 3 ' r o k 1

!
.*

V ob|asti te|ekomunikácií
prechádzajú
káb|e,privšetkýchaktivitách
Katastrá|nymúzemím
diarkovéte|ekomunikačné
káblova zariadeniate|ekomunikácii'
na rlešenomtrebarešpeKovať
trasyte|akomunikačných
V obci automatická telefónna ústredňaje situovaná v centÍe pÓVodnej obce chorvátsky
Grob a jéprepojenáoptickýmikáblamis Ústredňamivo Vajnorocha Bemolákove.
Návrhvychádza z predpok|adu
dve te|efónne|inkyna jeden bý, čopredstaYuje:
pre|okalitu
č'3

7sbytovx2 =150pp

6. NÁVRH REGULÁcIE VYUŽ|T|AÚzEM|A
zák|adný regu|aěný|ist zóny
|dentifikačné
čís|o
zóny

u

využitia
charakteristikasúěasného
l. záváznéfunkčné
vyuŽitie
a) bývanie
vybavenosť
b)občianska
c) pracoviskové
funkcie
funkcie
d) dop|nkové
e) rekreačná
funkcja
funkcie
f) športovo.rekreačné
g)'technickáVybavenosť
- domlnantné
funkcie
- prípustné
funkcie
- dop|nkové
funkcie
- úče|oYo
viazanéfunkcie
' neprípustné
funkcie
|l|'Intervenčné
zásahy
ástavba
a) jestvujúca
p|ocha
b) rozvojová
u|.lntenzita
zástavby
a)jestvujúca
zástavba
b) rozvojováp|ocha
lV.UřbanistickáštruKúra
a) jestvujúca
zástavba
plocha
b) Íozvojová
V' zeíeň
v|.Dopřavnáobs|uha
v||.Technickáobs|uha
V|l|.specificképožiadavky

zMENAě'3
Identifikačné
ěísIo:

*
-.-

.'-

;-.
.-

u46

charaKeřistikasúěasného
wužitia
- jednása o p|ochuvyp|nenú
polnohospodárskou
pódou,
- jedná sa lokatitunadvázu,iúcu
na rozvojové
obytnéúzemiaV priestoremedzi po|yfunkčný
zázemíms NPR
Vybavenostno-rekreačným
Územímcentrá|nej
častieiernejVodya krajinným
sur
Limity
. okrajompredmetnej
prechádzatrasajestvujúceho
Vedenia400 kV č'498
nadradeného
|oka|ity
ako
rešpektovať
pásmom25 m na stranyod krajného
Vodiča,
Koreje potrebné
s ochranným
územie'
nezastavitelné
od územia
. v dotykupredmetnej
|okality
kanáleodderujúce
Iokality
me|ioračné
súVybudované
pódoua kontaktného
územia,
urbanizovaného
s polnohospodárskou
V zázemi|okaIity
sa nachádzaNPR Šúr,
l. záváznéfunkčné
využitie
funkcie
Dominantné
domov
a) bývanie. v ma|opod|ažnej
zástavberodinných
Prípustné
funkcie
d) dop|nkové
funkcie
. akosúčasť
kancelárie,
ate|iéry
obytných
objeKovadministratívne
b) oběianskavybavenosť
- obchody's|uŽby
- v nástupných
po|ohách
do obytného
územia
funkcie
0 športovo.rekreačné
. na pozemkoch
preoddychobyvatelov
domov
rodinných
rodinných
domovs|úŽiace
(bazény'
ihriskáa pod')
|'JčeIovo
viazanéfunkcie
- garážev rámciobytnejzástavbya parkovaniena teréne,
p|ochy,
komunikácie
a prevádzkové
- technjckávybavenosé,
- obytnáa Íekreačno-oddychová
domov
rodinných
zeleňna pozemkoch
izoIaěná
ze!eň'
- verejnázeleňparku
Neprlpustné
funkci€
- všetkydruhyěinnosti,ktorésvojiminegativnymi
vplyvmipriamoa|ebonepriamo
pozemkov,
resp'regu|aěných
ce|kov
obmedzujú
využitie
susedných
- všetkydruhyěinnostÍ
negatívne
Vp|ývajúce
na býVanie,resp.zniŽujÚcekvaIitu
prostredia'
obytného
|l' lnteNénčné
zásahy
p|ochách
novávýstavbana nov.ých
l||.lntenzitazástavby
. minimálna
Výmeraparce|y
prípustné
paÍce|y
maximá|ne
zastavanie
- maximá|ny
poěetnadzemných
pod|aŽívrátane
podkrovia

-

1000m.
25 o/o
3

|V.Urbanistickáštruktúra
- íadováástavba izolovaných
parce|áciou,
íodinných
domovs pEvide|nou
- skupinová
parce|áciou,
zástavbaizo|ovaných
rodinných
domovs nepravide|nou

V.ze|éň

. riešiť|inie stromoradiaa pásy ze|ene s funkciouverejnejuličnejze|ene pozdlŽ komunikácií
obytného
územia'
- ríešiť
kaná|ov,
líniestromoradiaa pásy zelene pozd|Žmelioračných
. riešiť
plochyze|enena stavebnýchpozemkoch,
- záváznýmukazovatetom
pfe plochyVegetáciena každejpaíc€ | e je koeficientzelene0,65'
- na pozemkochv okrajov'ých
poloháchlokalityorientovať
záhrady navrhovanýchrodinných
(podief70 %
ze|ene
0,70 na paÍce|u
NPR
Šúr
s
koeficientom
domovsmeÍomk hranjciam
paÍce|e)'
na
- každá plojektovádokumentáciastavby obytnéhodomu musÍobsahovaťaj samostatný
projek vegetačných
úpravpozemkus Výkazomplóch, osadzovacímp|ánoma zoznamom
druhovdrevín.kÍovín.
- druhovÚ skladbu drevínDodriadiť
uvedenými
danosti územiav sú|ades odporúčaniami
V MUSES
- obmedziť
a krovín,
VýsadbuexotickýchdÍevín
a minimalizovať
výsadbuihličnanov
- na výsadbypoužiť
|uŽných|esov,
Vhodnépre spo|očenstvá
drevinya kfovinystanovištne
v|. Dopravná obs|uha
-

štátnehomajetku
bývalého
doriešiť
dopÍavné
napojenie|okalitykomp|exnes pri|ahlou|oka|itou
a napojeniena nadÍadenýkomunikačný
syslém cestu |||v následnýchstupňochzoná|neho
riešeniaa projektovej
dokumentácie'.
lokality,
riešiť
a Wbudovaťvnútomú
dopravnúkostruÍozvojovej
parkovanie
pozemkoch
komunikácie'
mimo
dopravné
zabezpečiť
na v|ástných

v||.Technická obsIuha
. rozvojnovejvýstavbyV lokaliteje podmienenývybudovaním
novéhozariadeniacov V lokalite
kanalizáciepre odvedeniesplaškoyých
ciema voda.resp.vybldovanímregionálnejVýt|akovej
odpadov.ých
vód do UcoV Vrakuňa'
- odvádzaniedažďovýchVód zo striechriešiť
na vlastnompozemku,prípadnedo recipientu,
- odvádzaniadažďovýchvÓd z komunikácií
mimoverejnúkana|izáciu,
a spevnenýchplóch Íiešiť
- rozvojnovejVýstavbyje podmienenýzabezpečením
potrubia
kapacityprivodného
dostatočnej
pitnejvodyz Vajnor,
- rozvoj novej Výstavby z h|adiska zásobovania p|ynom je podmienený rekonštrukciou
yýkona rekonštrukciou
jestvujúcej
sTL plynovodu'
Rs WUSTL na vyšší
častijestvujúceho
- rozvoj novej Výstavby je podmienený vybudovaním vnútorných rozvodov technickej
vybavenostia TS,
. náVň na zásobovaniep|ynommusí byt zÍea|izoýaný
a podmienkami
V sú|ades moŽnosťami
plynárenských
pds|úchajúcich
predpisov
pri
zariadení
sPP, a's. Bratislava,
sTN a
návrhu
a rozvodov musia byťÍešpeKované
danéskutoěnosti,ako sú komunikácie'zástavba,terénne
predpisy,ochranné
Úpravy,spády terénua podobne,ďa|ej dodrŽanémusia byťbezpečnostné
pásma a sporahlivosť
prevádzky.
. trasy sTL rozvodovplynu musia zohradňovať
postupnosť
s koncepciou
Výstavby(etapovitosť)
jednotlivých
plynovodnej
zaokruhovania
zÓnach \^ýstavby'
sieteV
v|||.špeciÍicképožiadavky
- pri rea|iácii novejvýstavbyje potrebné
riešeniace|ejlokality na
Vychádzaťz podrobnejšieho
zoná|nejúrovni'
- ňešeniedopravnejobs|uhya technickejWbavenostiz htadiskanapoje'niana nadradenúsieť
koordinovaťs riešenímsusediaceho obytnéhoÚzemia toka|ityPri súre, resp' s priÍah|ou
loka|itoubýVa|ého
štátnehomajetku.

7. ETAPIzÁclARozvoJA ÚzEMtA

_
.

Navřhovaný rozvoi územiapre býYanie:
. zámerom je rea|izáciu rodinných domov V rámci uce|enej obytnej zóny zabezpeěovať
h|avnýchsietítechnickej
zabezpečovanIm
v najb|ižšom
období,a to v súlades koordinovaným
infraštruktúry
V súčasnosti chváIenérozvojové|oka|itysú uŽ nap|ňané,resp' v štádiu

projektovej
pÍÍpravy',

8. NÁVRHZÁVIVNEJ čAsT|
prezmenya dop|nky
k ÚPN obcechoNátskyGrobsÚ
Záváznou
ěasťou
č.1/2oo5.1/2oo8

'*

návÍh
p|ócha ich ělenenieVo vázbe na KomplexnýuÍbanistický
A) Funkčné
Wužitiejednot|i\.ých
v M 1:5000,
B).RegulatÍvy
Vzťahujúce
sa na vymedzenÚregu|ačnú
zónu č'46:
''.-

l.
|l|.
|V
V
Vl.
u|.
V|||'

Záváznéfunkčné
vyuŽitie
|ntenzitazástavby
Urban'stickáštruktúra
Ze|eň
Dopravnáobsluha
Technickáobs|uha
Špecificképožiadavky

pásíem(dopravnej
vybavenosti,
c) VšetkydÍuhystanovenýchochrannýcha bezpeěnostných
technickejWbavenosti,hygienické
ochrannépásma
D) LimityWužitiaúzemia
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ÚPN oBcE
ZMENYA DoPLNKYČ.í/2oo5.í/2oo8
zMlEN
NEsKoRŠícH
cHoRVÁTsKYGRoB,RoK 2oo1V ZNENí
A DOPLNKOV

.

ZMENY A DOPLNKY V KOMPLEXNOM URBANISTICKOM NAVRHU
Lok. č' Názov loka|ity

Šajtoš1

3

ÚPN obcé chorvátsky Návrhzmeny
Grob, Íok 2o0í v znenÍ
neskoÍších
zmien
a doplnkov
Plochy

Poznámka

Plochy

pornohospodá|skej ma|opodlažnei
pódy
bytovejzástavby

. ZMENY A DoPLNKY Vo VÝKRESE REGULAČNÝGHzÓN
Lok. č. Názov lokaIity

sajtošík

UPN obce chorvátsky NávÍh2meny
Gíob,rok 200ív znení
néskolšíchzmlen a
doplnkov

Poznámka

časťNí

Mimo
zastavane
územie
obce
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