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L ?"\ni p]án nhcP ChofuJ]\ky Gr4h . rÓl.u .)00t
y znení eskoťšíchz ien a doplnkaý

1. ÚryoD
t.1 základnéid€ n tifikačnéúdaje
Názov dokumentácie:

UZEMNY PLAN OBCE CHORVATSKY

GROB

z loku 2001 v zneníneskoršíchzmien a dophkov
Zmeny a dop|nkT č.l/2006
sDracovate|'dokumentácie
BLAU, s.r.o.
ul. 29. Augusta 28
81l09Bratislava
obiednávatel' dokumentácie:
obec choffátsky GIob
prcstredníctýo|]1
odbotnespósobilej osobypodťalj 2 ď
predpísoy
Zíkana č.50/1976Zb' r z efiífieskorších
Bibiána Pirše]ová
odbornespósobiIa
o'obanaob\lará\anie
UPP a LIPD
(rcgistračné
číslo019)
Zák|adnéidentifikačné
údai€

Kraj:

OI(Ies:
KatastŤálne
územie:
Výmera katastráln€ho ťlzemia:
Početob}vatelbvk 31.12.2001:

Bratislavský
Senec
chorvátskyGrob
I 5 1 2h a
1587.

1.2 Dóvo.ly na obstarani€ Zmien a doplnkovÚrPN-o
č' L/20o6Územnéhoplanuobce ChorvátskyGrob
Hlavnýmidóvodmi pře vypracovanieZmien a dop1nkor'
zmiena doplnkovsú:
z loku 2001v zn€ n í neskorších
- zámeryv}'tvoriť
územia.
p]ochypre funkciuzmiešaného
novérozvojové
v súlades platným
1Tpracované
Zmeny a dop]nkyč. I/2006ÚPN obce ChorvátskyGrob, ťok2001 boli
zmien a doplnkov.
pllínovaní
zákonom50/19'76
Zb. o územ]rom
a stavebnomporiadku,v zneníneskoršich
podk]adompre Zmeny a doplnlry2/2006bola urbanistickáštúdia
Územno-plánovacím
,'chonátsky Grob Ciema voda",2006,v korej sa overovala:
.i'yužitiariešeného
- optimálnaurbanistickákoncepciapriestoťového
a funkčného
rrsporiadania
katastrálnehoúzemiaobce choťvátslry
územiavo vázbe na navrhovanýrczvoj kontaktného
Crob,
. možlosťnapojenia navrhnutejkoncepcie prevádzkovejorganizácie riešenéhozámeru na
limit{ťlcichfakorov
v regióne,pÍizohl,adnení
nadradenú
dopřavnúa technickúinflaštruktúru
územia'
Do zmien a doDlnkovč.1/2006boli zabřnuténásl€ d ovnéúzemia:
- zmena z pol'nohospodársk€ j pódy na zmiešanéúzemie s mestskou
Lokalitač.i..Čereširové..
s prcvahoup]óch pre malopodlafuúbýovú zástavbu,ob}fué
štruktúrou
a plóch
atechnickejiÍlfraštrukhiry
budoly a rekreáciu-,vťátanedopťavnej
krajinnejizolačnej
zelene'
sífunač.4z32

Úzeuný ptán obce Chonátslq Grob z raku 20a]
Il zneníneskoťŠích
zmien a doplnkav

Znery a daptnky I/2006

Poznó ka:
,158,7l3,7
a 160013,5
Do znien a doDllkoljgbola na žiadosť
zahmutáčasť
územia1pq!9q!l|Ě
vlastníkov
Lokalitaě' 3 ..Triblavinď. - zmenaz plochy r.ýrobya sldadov na zmiešané
úz€ m ie s prevahouplóch
prc občiansku vybavenosť, !Ťátane plóch dopmvnej atechnickej
infraštrukttlrya krajinnej izo|ačnejzelene (lokalita č.3 tvorí ěasť
Iozvojovéhozámel, ktoqi bol schválený v ÚPN obce Chorvátsky Grob ako
regulačný
blok U42 na funkciu\.hoby a skladov).
Do zmien a doplnkovč'1/2006nebolozahrnuténas|edovné
územie:
Lokalitač.2 ..Háiiček.. - zmena z po|hohospodářskej pódy na zmiešanéúzemie s mestskou
štulŤiLrous pÍevahouplóch pre malopodlažnírbýovú zástavbu'rckreáciu,
zelene'
a krajinnejizo]ačnej
vrátaneplóch dopmvneja techn.infiaštruktúry
Lokalita č.2,,Hájiček..(U 51)' ktoťábo]apredmetornešeniaNávrhu Zmien a doplnkov1/200ó,nie je
zahmulí do čistopisuZmien adoplnkov 1/2006ÚPN obce chonátslry Grob (z dóvodu neude]enia
súhlasu
na záberpol,nohospodárske.j
pódy na ěastipozemkus p.č.1554o Úmere 10,0834ha, orná póda
zo dňa
BPEJ skupiny č. 1 Krajskjm pozemkoiým úťadom
v Bratis]ave,listom č. 108]/12712006,
20.'7.2006).

2. LoKALITY' KToRÉ sÚ PREDMEToM ZMIEN A DoPLNKov ČU2006

,l
Lokalita č.
Nachádzasa v častiachČerešňové,
Štrkovica,
Hrudka a suchémiesto'na plocháchpolhohospodárskeho
pódnehofondu,mimohranicezastavaného
ílzemiaobceChorvátskyCrob, ktolá bola schválenák 1.1.1990.
LokaIitaj3q[B[i!q!á:
- zo severozápadu'sev€ r lr a severcvýchodu existujúcouzástavbollv loka|iteCiema Voda a
p|áneobce
pre novúyýstavbuv platnomúzemnom
IozvojovjÍnizámenni,ktoréboli schválené
rozvojovéZámerysú
ChorvátskyGrob (2001),v zneníneskolších
zmien a doplnkov(niektoré
v štádiurealizácie, inév etapepÍojek1ovejprípralry),
- prí.odnýni plTkami:
- Zo západuHřaničným
potokoma lesom,ktoÚ je súčasťou
NPR Súr,
- z juhu a júoýchodu vodnýmtokomČiemavoda.ktoý tvoríbiokolidormiestnehovýmamu.
Lokalita ie wmedzená pozemkamis parcelnýmičíslami:|5"l8l2, 1'578/1'\15,|8/|3,1589/2' 169111,
1591/t0,t6t4lt, 1,61,619,
1616/14,16L6/15,
1591,1418,
1591t435,
159U436,1,61,615,
1616/12,161.6113,
1601./2,
1.660/1.,
166311,
1,61,6/18,
t62413,t616t2.,1616t7,1616/8,1616t1'7,
1624t4,1624t5,1624/6,1,624/7,
L663/2,1666,t600tr, 1614/2,1587/',7
t, 1.660/2,1660t3,
1.660/5,
Celkováťmera lokalityje 214,8896ha.
pódy na zmiešané
Prcdmetomznenv v},uŽitiaťlzemiasÍrplochy pol'nohospodárskej
územies mestskou
štrliktuous prevahouplóch pťemalopodlažnít
býovúzástavbu,obýnébudovya rcheáciu.
Lokalita č.3
Nachádzasa v častiTriblavinana plocháchpolholrospodárskeho
pódnehofondu,mimo hmniceZastavaného
územiaobce ChorvátskyGrcb, ktorá bola schválenák ].1.1990.Lokalita tvoríčasťplochy' ktorá bola v
ÚTN obcechorvátskyGrob' rok 2001,schválenána funkcirrvýrobya skladov_ rcgulaěnýblok U 42'
Lokalitaie ohrarričená:
- zo severuvodnýmtokomCiemavoda'
- z Úchodu ajuhu po|hohospodfuskyn
pódnymfondom,
' zo západubývalýmpolhohospodárslrym
areálomv sídelnejčastiCiema voda Triblavina.
Lokalitaie Wmedzenápozemkamis parcelnýŤni
číslami:
1554,1555/1.
ce]ková{Ímemlokalityje 22,1600ha.
PredmetomzmenvWužitiaúzemiajezmenafunkciez výrobya skladovna zmiešané
územle.

Uzennýplán obceChonáÍstvcrcb zťot,;u200]
I, zneníneskoÍš
íchznien a doplnkaý
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3. LIMITY \ryUŽITIA ÚZEMIA
V |okalitáchriešených
v Zmenácha doplnkochč. 1/2006ÚPN obce choťvátslryGrob boli identifikované
nasledovné
limity a obrnedzenia:
Lokalita č.1
ochranyprírodya krajiny|
.
ešené
územiesa nachádzav 1. stupniochmnyprírodyakťajinyv zmyste$q ods. 1 písma)
zákonač.543/2002
Z.z' o ochraneDrírodv.
. NPR Šúra biocentr.u]n
stupnomocbÍany(v zmysle
nadregioná|neho
lryznamus5' najr}ŠŠim
je
Z.z. r ochmnep rody a krajiny)- lymedzenéúzem;e
$17 ods' 3 zákonaNR SR č.54312002
v dotykuso západnoučasťouešeného
územia,
- mokad'ovéúzemiechláneoéRamsarskoudohodou 1Tmedzené
územiev ápadnej časti
riešenejlokalib',
- miestnebiocentřum,'Čerešňový
lokality,
háj..lokalizované
vjuŽnejčastiriešenej
- vodný tok Čiernavodaso sprievodnouzeleňou.L1o4ÍtvoŤímiestnybiokolidol s ochrannýrn
pásmomlymedzelrymv celkovej šírke15-20m - v kontake s južnýmokmjornpredmetnej
lokality,
- ]íniové
pásrnom5
zeleňou,s ochÍanným
prvky- existu.jÍlce
kanáleso sprievodnou
odvodňovacie
(v
zákona
z1nysle
49
pre
pťístllp
toku
správcu
m od brchovej čiarykanála na obidve straÍy
s
pflkov
líniovej
ze]gne
a
interakčných
z.z' o vodách),niektolékanále súsúčasťou
č'36412004
navÍhovanejv MUSES'
technickeja doprar'nejinfraštruktúry:
- trasaexisfujilcehonadradeného
vedeniaelektrickejenergie400 kV ě.
vonkajšieho
vzdušného
498 s ochrannýmpásmom25 m, \.aedzenýŤnzvis]ýni rcvinamipo obochstranáchvedeniavo
územie
vodiča nezastavitel'né
vodolovnejvzdia]enostimeranejkolmo na vedenjeod kťajného
je
od
opticlry
oddelené,
sevenej
časti
v sevemej častipredmetnej]okality.celé územie
ťodinnejzástavby v časti Čieřna vod4 vzdušnýmvedením
existujílceja pťedpokIadanej
elektrickej energie s ochranným pásmom' ktolé nezastavitelhéa v ktorom je potrebné
s vedenímje
Z.z.Komtlnikáciasúbežná
rešpekovať
$ 36 ochrannépásrna- zákonač.ó5612004
umiestnenámimo ochrannéhopásma (25 m od zvislej roviny krajnéhovodiča)'všet\
od
min. 15 rrrod stoŽia1avedenia(meÍané
križovaniakorrrurrikícií
s vedenímsúumiestnené
zábřan pre dostupnosť
kraja vozovky).PtiestoÍováochťanavedeniabude ešenáv},tvoťením
nepovolarým osobám ku stoŽiarom atiež oddelenie dynamickej dopraw od p estoru
pásma(tj. nedosfupnosť
možnostipalkovania,pohybuvozidiel)napr'
ochmnného
a zabÍánenie
resp'
inou vhodnou mechanickouzábŤanou.
zvýšeným
obrubníkom,
dostatočne
betónoqým
osobitnebuderiešenáochřanapťeddorykoqima krokoiýmnapátínv okolístožiarov'
. trasasTL pb{rovoduDN 80, PN 2,5Ivánkapri Dunaji Čiemavoda,s ochrannjmpásňom Im
pásmom10 fi na kaŽdú
územía bezpeůlostným
na každúshanuod osi vedeniav zastavanom
(y
z. z.),
7012004
plochách
zmysle
zákona
č'
stranuod osivedeniana nezastavaných
- regulačnástanicaplynu v častiČiena voda s ochmnnýmpásmom 8 m a bezpečíostn}'m
pásmom50 rÍ (v zmyslez^konač.,70/2004
Z' z.),
okrajovpódorysných
pásmom
v šírke3 m od vonkajších
trasy kanalizačne-j
sietes ochřannýrn
pásmo),
orgánneutí inéochranné
ťozmerov
kanalizačnej
si€ t e (ak vodohospodfusk]
pásno v šíík€100m,
ochmnné
ČoV ''Čiemavoda.. hygienické
absenciavsakovacejschopnostikaná1ovejsiete pre odvedenieprívaloqÍchdaždbiýchvód
Z ú/emia.
ochrannépásmo vodorovnej pÍekážkovejroviny Letiska M. R. stefánika BÍatislava,
r grafickej
casti dokUmenlácie).
r jrl.ou l 72 m n.m'B.p.\.(\] znrcené
: obmedzujÚcou
Brati"|ava.
ktoréhoobmedzujúca
pásmo
plochy
R'
Štefánika
kužel,ovej
Letiska
M'
ochranné
prekážkovej
roviny,
tj'
od ýýšky172'00m
pásmavodolovnej
ýška stupaod okraiaochranného
v gÍafickejčasti
n.m.B.p'v'so sklonom4% (1:25)aŽdo výšky272,00m n'm' B.p.v.(vymačené

-

dokumentácie)'
výškou
pásmavodolovnejprekážkovej
loviny LetiskaVajnory,s obmedzujúcou
ochlanného
162,00
m n.m-B.p.v.,
stnna č.6z32

Úzennýplán obceChonálsly CÍ\b z tok1!200]

Zř|en! a doplnk, 1/2a0ó

Ilz eníneskatšíchzniena

nyglenlcKe:
- ochranné
pásmopol'ného
hnojiska neulčené.
alcheologichýchnálezov
- alcheologické
ako pol,rrobospodárska
využívané
náleziská. ťiešené
ílzemie,ktořéje v súčasnosti
póda.neboIo
doIera7preskúmané.
Lokalita č.3
prírodya kajiny:
ochťany
- riešené
írzemiesa nachádzav 1. stupniochranyprírodya krajiny v zmysle s9 ods. ] písm.a)
zékonač' 54312002Z.z. o ochraneprírody,
- vodný tok Čiernavodaso sp evodnouzeleňou'kto{ýtvoŤimiestnybiokolidor s ochlannýŤn
pásmom\Tmedzenýmv ce|kovejšíIke15.20m - V kontake so sevemýmokajom predmefuej
lokality;
lechnickeja dopravnejinírašnukrur}
:
- ochrannépásmo vodorovnej prekáŽkove-jroviny Letiska M' R' stefánika Bmtislava,
! $afickej častidokumentácie),
s obmedzujúcorr
výškou172m n.m'B.p'v' (q/znícené
- ochrannépásmo l..užel,ovej
Bratislava.ktořéhoobmedzujúca
ploch} Letiska M. R' Štefánika
Ťoviny,tj. o(lÚšIry 172'00m
pásmavodorovnejpťekáŽkovej
qiškastúpaod olffajaochranného
(\Tznaěené
v $afickej časti
(1|25)
m
n'm.
B.p'v.
272,00
n.m'B'p.v.so sklonom4%
aždo výšlry
dokumentácie),
- och.anného
pásma vodorovnejprekážkovejroviny Letiska Vajnory' s obmedzujúcoD
týškou
I62,00m n.m.B.p.v.,
nálezov
archeologichých
- archeologické
ako polhohospodáíska
využívané
náleziská- riešené
územie'ktoÉje v súčasnosti
Dóda.nebolodoteraZDres|'umrné.
ĎaĚie limity a obmerlzeniapře;avrhovanélokality pť€ d slavuje:
- d;al'nicuDl,
- dopravné
systém
napojenie|okalítna nadrad€ n ýkomunikačný
- zabezpečenie
poŽadovanej
kapaciryza.iad€ n i technickejinfřaštťuktury'

4. oCHRÁNA PRÍRoDY A KRÁJINY. NÁvnu uÚsos
4.1 ochrana prířody a krajiny
Z h]'adiskaoclrranyprírodya krajiny sa v kontaktes riešenýmúzemímnachádzal
- NPR Šúrs 5' naj\,yšším
stupňomochranyv zmysle $ i7 ods. 3 zákonaNR sR č.543/2002
mokade
Ílzemia(chránené
o ochmnep rody akrajiny. Časťúzemiapatťído Ramsarského
je
pod
názvom
Súr
aj do CHUEV
Zaťadené
podl'a RamsaÍského
dohovoru)a územieNPR
s číslon sKtJEV 0279. V katastrálnomúzemíchoťvátslryGrob sa nachádza časťCLÍL]EV. v
ktoromplatí4' stLrpen
ochran1'
mimo úzerniaNPRsúI.Loka]ity1a3 sa
Zmen)'a dopbk)!q-L2!!Ó - lokalityč.1a 3 sa nachádzajú
(v zmyslezákonaNR SR č.43/2002Z'z.)'
s praýmstllpňomochťany
nachádzajú
v území
pl1b MÚsEs
Rozvojovézámery ťešpe].1ujú
zfuÚmy ochralry prímdy a kajiný navťhované
pódy'
oze|enenia
územia oddelenieokolitejkrajinypáýni polhohospodárskej

anávrh

4.2 PITky územného
systémuekologickejstability
sa:
prvkyriešeného
územianachádzajúce
l'1ajinno-eko|ogické
- v dotyku s řieš€ n ým úz€ m ím
- NBc - nadregionálne
NPR Súra celéúzemie
biocentťum
Šúr
a Panónskyháj' jeho súčastbuje
CHÚEV Natura 20oo západnáčasťlokality č' 1 sa
NPR je zaradené
aj medzi na!Ťhované
nachádzaY dotyku'
Zmeny adoplnkv č. 1/2006v lokalite č' 1 navrhujúv}'tvoriťpuťfovaciezóny v doBku sNBc
čast.'
vyhlásenávšeobecne
(v zmyslezávžizných
tegulatívov
ÚPN VÚc Bratislavslq/kraj závžizná
znieí a doplnkovnaliadenie
v zneníneskorších
záv:iaým naliadenímvlády sR čiastka12511998
vlády sR ěiastka336/2001a 20/2003)'
sírúač.7z32

U:enniprán abk ChunjlskyC,ob | ,oku )0a1
y znení eskorších
zfiie a doplnkoy

Zn yadoplnb l/2406

-

MBk
navrhovanýmiestnybiokoridorČiemaVoda' tvorenývodnýmtokom potokaČiema
Voda so sp evodnouvegetriciou.
Zmenv adop]nkvč. 1/2006v lokalitáchč. 1, ] navrhujúzaclrovaťbrehovúzeleň vodnéhotoku
pásmomv šírke20 m od hranypotoka.
Ciema voda,s ochrarrrrým
- MBk
navrhovanýmiestnybiokoridorBlahutovpotok,tvorenývodný,rntokom s břeho\ými
poraslami.
k1oDprepájaNBc Šur.o'tam}mipn(ami L sEs
- v ři€ š enom území:
. vfBc na!Ťhované
pozdiz
mie)Inebiocenlrum
háj.'.l\orenebreIlodIniporastami
,.cerešňo!]
ěastitoku Čiemavodaa menšouplochounelesnejshomoveia krovinnejvegetácie.
Zmeny adopbb ]!. L2006 v lokalite č' 1' v ktorej sa mBc nachádza,zachovávajúexistujúcu
vegetáciua ťozširujúju
o novéplochytfl/alot.á\'nychpořastova ]oovinnejvegetácie.
- interakčnéprvlq plošné(krajinná izolačnázeleli averejná zeleň) - plošnázeleň' ktorá
podponrjefrrnkčnosť
biocentier a biokoridor, lytvára pufrovaciu zónu medzi zas1avanjŤn
-

interakčnéprvl.T líniovésúnavrlrované
ako aleje pri komrrnikáciáchaako pásy břehoqÍch
porastovokolo vodnýchtokov.Plnia firnkciuizolačnÍl
ale aj estetickú'
tokova
sprievodnilzeleňvodn.ých
zmenv a doplnkvč.]/2006v ]okaliteč' 1 zachovávajú
existujúcu
odvodňovacieho
odvodňovacích
kanálov' navrhujúpás z€ l ene šiÍohýmin 5 m od bl€ h ovej čiary
kanála'
Koncepcia rozvoja pla/kovmiestnehoúzemného
systémueko]ogickejstability sa plemietnedo vyšších?
stupňovptojektovejdokumentácie.
PoŽiadaV@entácie:
. v lokatitesuchémiesto(IJ 50) v tesnomdotykuSNPR Šúrsa požaduje
v}tvoriť,,pufračnťl
pre
proiekt
rcalizáciuúprarY
podťobnejšom
zónu..v šírkemin' 30 m' v
stupniÚPD vypracovať
pop NPR šúr,
pásmav celejdízkenavrhovanej
\"ýstavby
a výsadby',pufračného..
- lypncovať dendlologickú
študiupreiÍsadbuparkovv riírnciob)tnýchlokalít.
- nalrhovarré
regulačrré
blol1 budú,v zmyslepríIohyč.8 zékonaé.2412006Z'z' o posudzovani
posudzovaniu
stupňochPD podrobené
vply.vovna ZP a doplneniniekto4ých
zákonov,v d,alších
vpl}'vu uvažovanýchčiÍnostína životnéprostrediea zdl.avie'

5. NÁ\RH RIEŠENIAZMIEN A DoPLNKov 1/2006
Prc overenienavrhovaných
Zmien a dopJnkolc' |/2006Územnéhop|ánu obceChorvátslryGrcb . ktor'ýbol
schválenýoZ obcecborvátslryGIob (vZN č. 6102.2001zo dňa 05'03.2001'č' umeseúaocZ č' 610Zm
,7loZ
zo dňa 26.02'2003),212002
dňa 05.03.2001),
zmien n doplnkov:1/2002(VZN
v zneníneskorších
(YZN é.45,4610Zzo dňa09.07.2003,112003(yZN 80loz n dňa ]2']l.2003)' 112004(yZN é'61,10zn
bol
dňa 08.09.2004
ayZN72loz zo dia l,7.12.2004.)'
1/2005o/ZN ó.7610z' zo dňa 23'11'2005),
vypracovanýúzemno-plánovaci
podklad_ UÍbanistickáštudia,,ChorvátskyGrob _ Ciema vodď.,200ó,
zÍniena doplrrkov.
korá bolaprer.okovaná
v zmyslezákona50/197óZb. v znenineskorších
5.1 Návrh ÝTužitiaúzemia
pŤioliry:
vstupné
Východiskompri riešení
koncepcienávrhuZmiena dopJnkovč' l/2206súnasledo.r'né
. napojiťkatastťálne
sieť.
územieobce ChoNátsl.f Grcb na nadladenúdopravno-komunikačnú
novonavrhovanú
komunikácirr- obchvat slovenskéhoGrobu a choťvátskehoGrobu MČ' Čierna
Voda a dialhicu D 1 v miestesťrčasného
dialhičného
odpočívadla
''Triblavinď.,čímsa pripojí
pťedrnetné
a leteckúdopmw Bratis]avy
územiena európskudopravnúsieťE65 ana železničnú
(dopravné
v UPD na zonálnejúrovni),
napojeniena nadradený
systém
budepodrobnejšieešené
- Iešpek1ovať
do navrhovaného
existÚúcikomDnikačlý
systém
kontaktného
územia,sjeho zapojením
dopťavného
dopťavnÍl
sieťregiónu,
riešenia
a s prepoienimna nadradenú
. riešiť koncepciu technickej inflaštťuk1úry
pre celé katashálne ílz€mie obce Chorvátsky Grcb
a konIakmé
ú/emie
obcesIo\en.l$ crob 'idIisko..(úr...
- zachovaťprírodnédanosti riešeného
Ílzemia- vodný tok Čiernavoda, systémodvodňovacích
kanálova p rodnúdominantu les,kto{íjesúčasťou
NPR Súr,
sÍruno
Li 8 z3')
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úze|ni,
zeleliouurbanjzovaných
prepojiťnavrhovanýsystém
zelenes mútrosídelnou
zástavbouv schválenýchlozvojových
prepojiťnavťhované
a predpokladanou
funkcies existujúcou
zmiena dop]nkov)'
zámeroch(UPN obcechoNátskJ Grob v zneníneskolších
- doplniťexistujúce
územiav lokalitecieřna
ob}fuép]ochykontakného
a p pravované
monofunkěné
v na\Ťhovanej
rybavenosti'ktolébudúsituované
voda zariadeniamizák|adneja lYššejobčianske-j
lokalite.
územie
Lokalita č.1' - zmena funkčného
wužilia územiaz pol'nobospodárskeipódv na zmiešané
riešenia,ktolépredpokladá
Celková koncepciariešeniaúzemiasa odvíjaod lavlhovanéhodopravného
hlavný nástupdo lokality č' 1 z južnejstrany,v smeťeod ,,Třiblaviný.'NavÍhovanýdopnr'ný kořjdoť,
vedený v smeťesever-juh,prepája dialhicu D ] s cestou III/5021Vainory Pezinok, ktorá prechádza
priečnekomunikácie'
koridorsa pripájajťr
ob)4nouěasťouČjemavoda.Na tentoS-J dopravno-pre\,ádzkoÚ
dopravný
územia'Ved]'ajší
dopravnúobs1uhuceléhopredlnetné}to
koré budúzokruhované
a zabezpečia
ěastiČiemavodaa ChorvátskyGrob.
vstupdo lokalityč.1 sa navrhlÚez cestym/0513' l.1oráprepájasídelné
usporiadania
a p estořového
\yužitia
koncepcia
funkčného
od navťhovanej
dopmvnejkostry sa odv{a
plóch
prevahorr
občianskej
lokality. Ťažiskocelého územia bude lyuŽité ako Zmiešanéúzemies
v tomtoúzemísa navrhuje
miercupolyfunkčnosti'
intenzitou!'J.užitia
a najryššou
vybavenosti,s najvačšou
najmázaťiadenia:
charakteru,
a nadmestského
prevahaplóch komerěnejobčianskej
lTbavenostimestského
. obclrodua služieb(nákupné
tlžnica'stÍavovacie
zaťiadenia,
maloobchodné
centrá,obchodnódomy,
zaÍiadenin'..).
- administratíly(bankovéa poisťovaciesubjekty' obchodnézastupitelstvá,pošta. infoímačné
a sociá]nesluŽby),
a kDltúmo-spoločenské
za adeni4 ostatné
veťejné
- verejného
(ťeštaurácie.
kaviame'bistrá,zariadeniarýchlehooběeřs1venia''.)'
stravovania
. krrltrrry(viacúčelových
sály' kiná' kluby, výstavné
kultúmo-spotočenské
zariadenia- spoločenské
cenhá'.'),
siene,galérie,
kniŽnice..',zábavneparlry,kongresové
- školstva(všetlry
centrá.'..),
avzde]ávacie
typy škól,vedecko-výskurrrné
- zdťavotníctva
(neštátne
zdravohéstrediská.'').
lekfuskeambulancie,
. prechodného
firnkcioub]i'vania'
s
doplnkovou
ubýovaniahotelového
|pu,
územiebudúnaviizovať:
Na ťažiskové
- plochy byovej zástavby,v ktoťýchbudúsifuovanépolyfunkčné
ob}4nédomy mestského
rypu r,ybavením
charakteru,s príslušnýndoplnkový'rn
b]h'aniea obslužnásféraprevažnekomerčného
(plochy statickej doprar'ry parkovanie. garážovanie.paIkovo upravená verejná zeleň, oddychové
plochyple špofta oddych,
plochy,p slušnátechnická\,Tbavenosť)
- p]ochynalopodlažnej
ktoré
a technickou.Vybavenostbu'
zástavbys príslllšllolL
zák]adnouobčianskou
v}tvoria kontakhú zónll s existujúcouob}tnou zástavbou pťevaŽnerodinných domov v častiCiema
voda,
. plochy športoÚch a rekreačných
aťeálov(futbalovéihriská s cvičnimi p]ochamia príslušnou
haly'te]ocvičn€ posilovne,
,
tenisové
kurty,minigotf,športové
obslužnou
a dopmvnolr\ybavenosťou,
plaváme'kúpaliská..'').
fitnescentrá,jazdecké
areály,aquapark,
termálnekúpaliská,
Navrhova é funkcie budú doplnené
systémomvodných plóch, ktoíé budú navzájom prepojené
kanáImiso sprievodnou
líniovouzeJeliort.
odvodriovacími
rodinnejzástavbyv síde|nej
a pťedpokladanej
Celá lokalitaje sevemejčastioplicky oddelené,
od exisfujúcej
pásmom.
energie
s
ochlan{ým
vzdušnýrrr
vedením
elektrickej
časticierna voda,existujúcirrr
Lokalita č.3 - zm€ n a funkčného
rryužiliaschváleneiloka|itv z íunkcievÝťobYa skladoY na zmi€ š ané
územie.
pre plochy občianskejrybavenosti,najmá vel'koobchody,zaliadenia
Předmetnéúzemieje navrhované
sluŽieb' adminishatílY,vere;néhostravovania,prechodnéhoubýoYania hotelovéhofypll' vedecké,
pracoviská'
výskumné
a ško]ské
komunikácie'korá prepája
z existÚúcejúěelovej
Dopravno.prevádzková
obsluhaúzemiabudezabezpečená
privádzačav loka|ite
dia]hičnélro
obec IvánkT pri Dunaji a sídelnťr
časťČienravoda a navlhovaného
Triblavina.
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5.2 ZákladnébilaÍčné
údaje
Lokalita č.1
Plochyb;h'aniav rodinnýclrdomoch
Plochybýania v býoqÍchdomoch,vťátane
polyfunkčných
bytoqÍchdomoch
Plochyobčianskej
lybavenosti
Plochy špoftových
areálova zariadení
Plochy rekreačnýclrareálov a zaliadení
Plochy podnikate]'skýchakivít obslužných
Plochy vereinejzelene
vodnéplochy
Pešieploclrya priestranstvá
Dopravné
tťasya plochy

sr,3206ha
28,s520ha
ha
28,5930
1.4,4610ha
6,5440ha
ha
14,1960
34,8040
ha
0,9900ha
7,5650ha
ha
27,8580

Celkováýmera lokalityč.1

214,8896ha

Lokalita č.3
Plochy občianskej
vybavenosti
Plochyverejnejzelene
Dopravnétrasy a plochy
celková týmem lokalityč'3
5'3 zák|adnó d€ m ogřafické údaje
. sídelnájednotka
Čiemavoda (ioka]itač'1)
lokali4rč' 1,3
zariadeniaobčianskej
rybavenosti
aquapark
športové
zariadenia

1 5 , 1 1 8h0a
4,5420ha
2,5000ha

22,r6t0ha
cca 10 000 obwatelbv

cca 9 500 návštevníkov
cca 2 500návštevníkov
cca 2 900 návštevníkov
cca 100športovcov
administratíva
cca 3 000p.acovníkov
hotel kapacitaubýovania
cca 500 hostí.
horizontulokll 2030.
PredpokladanýdemografichÍtfuoj obvate l'stvaje odhadova[ýdo časového
Predpok|adanýDočethtor"ých iednotiek
- síde|náj€ d notkaciema voda (lokalitač.1) cca3 300 bý'jednotiek
Spolu:
cca 3 300 byt. jednotieL,
Z ce]kového
počfubýotých.jednotieksa uvažuie50 % bytovv zástavbeřodinnýchdomoch
navrhovaného
a 50 % v zástavbebýoýýchdomov'
5.4 NávIh dopravnéhori€ š enia
Zhodnoteni€ súčasného
stavu
Z hl'adiska doprar'rro- komunikačnýchvázieb má obec ChoÍvátslryGrob a plánovanélokali{ l a 3 qýbomú
polohu pre komunikačné
sieť,d.alejna
napojenieprostŤedníctvom
dialhice D1 na európskudoprar'rrír
železničnú
ako aj na leteckúdopra.v'u
hlavného
mestasRBmtislavy'
V]hoj intenzitydoFa\'y dotknut'ýchúsekochcestnejsiete naznačuje.
že podl'a lYsledkov celoštátneho
podstatne
sčítania,
za posledné
sledované
obdobiebol zaznamenaný
ďchlejšínáťastako v pÍedchádzajúcich
na cestách
obdobiacb'Nárast na ceste|IIl5022výraznepreri|si1oČakívanú
rychlosťmsfu.predpok]adanú
III' triedy (podrobnejšie
údajesúuvedenévUŠ ,'ChoÍvátsk}Grob Čiemavodď.,2006 a dopmvnoinžinierskej
analýze: .,Dopmvné
napojeniena Dl v lokaliteTriblavinď'(Alfa 04'jan.07)'
územiegenerovat',
Predpokladane
sa v územíuvažujes rysokými intenzitamidopraly, L1olubude riešené
nakorko ide o |oka]itus nadštandardným
lybavením'ěi už v ob|astibýania alebo služieb.Uzemie sa
nachádzav b|ízkostiBratisla1yaje predpoktadsilnýchvázieb na mesto,čosa prejavívo vysokejhybnosti
lAD aj nap ek tomu,žeúzemiebudespojené
s Břatis]avouaj MHD'
NapojenieúzemiachorvátskehoGrobll a Čiemejvody je v súčasnosti
možné
z cesty I/61na južnejstrane
stranaLi 10 232
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je
prcstredníctvomnezaradenejkomunikácie (póvodne účelovácesta k obiektom ŠM, v súčasnosti
vlastníctvesúkÍornného
subjeku)' P stup do územiatouto trasou je problematickývzhlhdom na
parametíe
na
nedostatočné
\'yústenie
šírkové
komunikácieamosta cez Dl' ich technickýstav.nevlrodné
I/61atiežproblematické
pomerya z toholTpl]fuajúce
majetkové
splavovaniecesty.
plní úlohunosnéhodopmvného
územie
v súčasnosti
systémucestaIIV5021,vedenácez hustozastavané
MČ' ČiemaVoda a tesnomkontaktes NPR Šúr'
tranzitnejdopralyz Pezinka
Komunikáciasťahujetiežčasť
a slovenskéhoGrobu a ústi zaMč Vajnory do okružnejloižovatkysul' Rybničná'ktorá je kapacitne
prct,ažená
a zvýšenýnárast dopra\.y,ktory by predstavova]o
napojenienoÚch lokalít,by existujílca
komunikačnásieť nezvládla.Napojenie územiana nadmdenýkomunikačnýsystém,dialhicu D1, je
realjzované
križovatko\.fin
uzlom v priestoreMc Bratislava- vajnory. Avšakvzhťadomna možnostiobce
je tranzitcez obec lYlúčený
intenzitydopra\y
rninimálnepíenákladnúdopm!'lla pre v€ I 'ké predpokladané
aj preauIomobiIovú
dopra\u'
Situáciusa snaŽíriešiťMČ VajnoryplánovanýnobchvatomVajnor' čoale neriešisituáciuna trasecez Mc
ČiernaVoda' kde už dnes neexistujemožnosťskapacitneniatejto cesťykvóli jej tesnémuobostavaniu
na hito komunikáciulyššie
rezidenčnou
zástavbou.Z dopravného
hl,adiskaje tiež nevhodnést:'ahovať
(najmátranzitné)'
loká]nychdopravnýchpotíieb
dopravné
zaťaŽenie
Jej funkciouby ma]ob)ť obslúženie
zástavbyv.iei dotykus prepojením
na susedné
obce''
je
Jedná
Ďalšienapojenie prostredníctvom
cesrymI/5022,ktoréprcpájajťl
chofl/átslryGrob a Bemolrákovo'
sa opáťo cestulokáJneboýznamrr prepájajúcu
častiobcí,a teda bez možnostiplniťtranzitné
centťálne
potrebylozvojotýchílzemía existujúcich
sídie]smeromna Bratislavu'V rozvojoqýchkoncepciách\ryšších
územnoplánovacíchdokumentáciíapodkladov, rozšíIeniepodmienokpre obsluhu p l'ahlých úzerní
kdialhici D] vo v:izbena riešené
územie,predstavujeDvažovalýnový vstup (dial'niěnákižovatka)Dl
dnešnej
cesry
v priestoreBernolákovo chorvátskycrob. Táto ptiestoloválezervaje sjtuovanáv priestoÍe
Illl/5022.Napojeniev tomto mi€ s te sa javi ako neprípustné
z pohl'aduobcíChoÍvátskyGrob, slovenský
obcí.Z tohto
Grob a Bemolákovo'nakol'I(o
táto komurikáciajevedenápÍiamodo intravilánovspomínaných
dóvodrr bola dotknuqfuniobcami pripomienkovaná dokumentácia UPN vuc Bmtislavský kraj Zmeny
presunúť
a doplnky1/2005s požiadavkou
vstLrpna D l do lokalityTriblavina'
Nosnou a najzaťaženejšou
komunikáciouv ílzemíje dial'nicaDl z východnejčastislovenskado
BratisJaq'aďa]ej na západ alebojrů. význam tejto komunikácienaÍástolpo loku 1992,k€ d y sa stala
prúdy'ktorévo zqÍšenej
súvisía
ai dopravné
hlavnýmmestomslovenskejrepublikf.S toutoskutočnostbu
mierezačalipnidiťz celéhoslovenskado Bmtislaly'
Po dial'niciD1 v smereod Trnaly prichádzado Bratislaly 28%ttanzifuejdopřavy.Z}Yšných72%
dopraly je dopravazdlojová-cielbvádo mesta,ktolá prichádzaz váčšejči menšejvzdialenosti.Na ceste
(l3% a 1,7%).
V61 a lV502je podieltranzitnejdopralynižší
dopý
Všetkyuvedené
základnéfakty,nazrračujú
dve základnédopÍawéfunkcie,ktolépreduřčujú
a
cielbm
ciest
po službáchcestnejdopraly. Jednása o skutočnosť'
žeBratislavajevel,misilným zdřojon
je
obyvateťov
regiónu a celéhoštátua aj zo zahraničia'
Drubou podstatnoucharakteristikou noÚ spósob
bývaníma intenzívnejšie
životav územíspósobenýmigráciouob}'vatelbvza hlanicemestaza kvalitnejším
posledných
desiatichlokoch
lryuŽívanie
olaajoqiclr častíBratislalY na priemyselné
a korneřnéúčely'v
v Bútislav€ klesol
boli zaznamenané
rýraznézmenyv spósobeživotaa v nárokochna dopíavnýsystém.
početobyvatelbvanaopak v okolit'ýchobciach do vzdialenosticca 50 km narástolpočetobyvate|bv'
v územísa lealizovala snahalysťalrovaťsa za lepším,kvalihejšímbývanímsmeromvon z mesta,ale
p tom každodennýživot qýchto ob}Yatelbv je zviazaný s Břatislavou' sje.j pracor'rrý'ni prí]eži1ost'ami,
ško]ani a d'alšimislužbami.Naima v okrese senec a Pezinok nastali intenzivnedopmmévďahy do
investície'
Bratislaly.Táto tendenciasa blízkejbudúcnosti
eštezýši vzhl'adomna novépripravované
Návrh rieš€ n ia
Dop.uu."á p.og''ó'u u posťldenienavrhovanélro ešeniabolo overovanév UŠ,'CltoÍvátskyDrob - Čierna
podkladpÍeZmenya doplnlry1/2006t'PN-o ChorvátskyGťob'
voda..,2006,ktorátvoÍilaúzemnoplánovací
napojenie
analýza: ,'Dopravné
Podrobnýmoverenimdopravného
riešenjasa zaoberádopravno-inžinierska
z
dopravných
(Alfa
najnovšie
írdaje
na D1 v lokalite Triblavinď.
04,.jan'07),kde sa benl do úvahy
p eskumovs qÍhl'adom
do loku 2030.
ciel'om dopÍavného
řiešeniabo]o ná-jsťvhodnémiesto pre napojenjepredkladanýchuťbanistických
Zímerov.L1olébudúv budúcnostitvoriťjeden ucelený sídelnýútvara tých zámerov. ktorésťlužschválené
síana č.]] z32
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zohl'adniť
systém'Pretobolo potrebné
alebopripÉvované
na nadradený
komrrnikaěný
v kontaktnomúzemí,
predpokladaný
náÍasÍ
najmáv napojení
na dialhičnú
a cestnúsieťúzemia.
napojeniabude maťaj \ybudovanieostatných
vplyv na prcrczdeleniedopfa!Ťébo
zaťaženia
ťiešeného
dopra\'nýchstavieb,z ktorýchkl'účové
budú
- dialhicaD4 (v trasenultéhoo]ouhu),ktolejuvedeniesa v zmyslespracovanej
TŠpředpokladáv najskóť
okoloťoku2015až2020.
pťeložka
cestyIy502(obchvatPezirrka)
řozdeleniealozšírcniena 4 přuh)
rckonštrukcia
casb,I/6l (smerové
Gíobua chofl/átskeho
nová kornunikáciall.triedyprepájajúca
cestyI/61a IÍ502(obchvatSlovenského
Grobu_ m'č'ČiemaVoda)tj' trasaA a B podl'atejtodokumentácie
prob]ém
by sa
přoblému
vajnor, ked.že
riešením
RealizovanieobchvatuBA MČ Vajnory,je ]enčiastočným
len presunrrl
do MČ ČiemaVoda'
je pripojenieírzemiapriamo na dialhicu Dl v lokalite Triblavina.Navrhovaná
Najvhodnejším
ťiešením
ako jeho
prístupz území,ktoré sú vÚP vuc zadefinované
križovatkamá v budúcnostizabezpečiť
rozvojoa/ pól' Na severnejstranesa předpokladápripojiťprivádzačloiŽovatkyna cestu,ktorá bude
projektovanáako cestaII.tI'a ktorá bude p]niťfunkciuobchvatuobci chofl/átskyCťoba SlovenskýGťob'
preloŽkouoko]omestasváqýJur a Pezinok'
Jej napojeniena cestuÚ502 je skoodinovanésjej plánovarrou
chaťakteru.
prudhÍÍozvojstavebných
V katastrochobcísa pÍedpokladá
aktivítnajmárezidenčného
kižovatka.
dial'ničná
mimoúrovňová
pŤiestoře
napojenia
na
D1
by
bola
rea]izovaná
V
územia dial'njcu
pn"ých
obdobiach lyhovovať
Navrhované stavebnolechnické riešenie križovatky Tťiblavina bude v
sjej dobudovanímna
Íiešení'ale do aÍhl,aduje tleba počítať
v navrhovanomstavebno{echnickom
komp]€ t ný'.štvor1ístok..'
Uvedenériešenie
budenutnéaj po napojenilokaliryna obchvatmestaPezinok,čím
sa intenZi!a
dopraq cez riešené
iL^miee(le^)5i.
obchvatovoukomunikáciou
Napojenie lozvojoqÍchúzemína dialhicu je plánovanénovonavrhovanou
kategórie C 9,5/60,ktolá bude prcPájaťcesty Iy502 (iej pleloŽku okolo Pezinka) all6l (plánované
je spracovávaná
(trasaA a B) pre zmenya dop]nky
rozšírenie
na štvoŤpřúdovú).
dokumentácia
V súěasnosti
ÚP vÚC v súčinnosti
dotknudchobcía VÚc BsK, ktolá zastabilizujetrasutejtokomunikácie.V stupni
projektu pre Ún bu<leporebnépožiadaťMDPT sR o zakategorizovnie
tejto komunikácieako cesB
.triedy.
dťuhuatype
Podl'a čl'9'2sTN 73 6101 Proiektovanieciest adialhic. Na rozhodovanieo umiestnení,
križovatkyrnajúvpl}Ť predovšetlqím
tieto hl'adiská:
- optimaliácia dopravnejobsluhyúzemia'
- převedeniedopravnýchprťLdov
j
intenzitácha v požadovan€kvalite,
vo výhl,adových
- dodržanie
lromogenity
stavebného
usporiadania
kriŽovatieknadanomt'ahucestnejkomunikácie.''..'
Pod]a čl.9.3s'IN 7] 6101 Najrnenšiapovolená vzdialenosťkižovatiek na dial'niciacha smerovo
rýchlostných
rozde]ených
cestáchpri návrhovej{Íchlosti120km/hje 5 km. Tieto vzájomnévzdialenostisa
móžn míŽit až o5o%' ato v blízkosti váčšíchsídelnýchÍlfuarovalebo rozsiahlych priemyselných
aglomeřáciía pŤirekonštrukcii
ciest'
Dopravnýmiprieskumamizistenéintenzitydopraq' na dialhici D1 v ílsekuBmtislava senec širkovom
štvorpřuhovom
Tmava dokumentujú
lýchly mst anaplneniekapacitydia]hice vjej súčasnorn
qÍchto
dial'nice
pripťa!'uje
úsekov
rozšiŤenie
Ztoho
Národná
dialhičná
spoločnosť
a.s.
usporiadaní.
dóvodu
j
pÍevel.iť
aj
e
možné
kedžesajednáo ťekonštrukciu,
na šesťpruhové
šíIkové
uspo adanie.v tejtosúvislosti,
dialhičnýchkižovatiek
existujúcich
križovatkami.
V súčasnosti.ie
vzdialenosť
obsluhuúzemiadial,ničnými
na D1. Z\aÍépiesIv asenec 13 km. NavrhovanádialhičnákrižovatkaTriblavina by bola vzdialenáod
plánovanejk žovatkytvánka-sever
(kižovatkaD 1 a D4 v zastabilizovanejpolohedialhiceD4) 2,85km'
znenia
v p]nejmiercuplatn;ť
Pri roáodovanío zaradení
kiŽovatky Trib]avinado prípralyje možné
článkov9.2a 9'3 plahej sTN 73 6101a to najmátieto:
- optimaliácia dopravnej obs]uhy úzenia Qedná sa o d)namícky Šr:|
tozýíjajúceize ie sídiel Choťvátslq
Grob, SlovensbýGrob a Bernolákoyo),
. prevedeniedopmvnýchprudovvo ýhl.adoých intenzitáchav požadovanej
kvalite(nárdsÍ
Crobom' Čiernou
pre;hádzajúce
Chonátsb
iitenzity dopravy v úzeni zaťažíexístujúceieso, III. bie(ly
sífunač.12 ?,32
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ýoclouamiestnou čaÍťou
Blatisla|y
Vai1ory' Tieto cesÍ}nezodpoýeddjúsýojímtech ický staýom už
pťosn.edie
žiýotné
súčaýriqn
nafoko doPfa'y. Záfoýeň tóto' z pohradu sídíeltra zítnó dopruya' zaťažuje
plynu|ej
obyyatelbý' Rýchle apojenie uyedenej.lopÍt]ý, a dialhicu D] by naph1ilopožiadc,ku k1,(rlíínej,
a bezpečnejdopfavnej obslulry úzenia)'
. míženievzájomnejvzdialenostikrižovatiekaž o50% v blízkostiváčších
(iedná sa
sídelnýchútýaťoý
o blízkosťhlavnéhoa najýačšieho
sloýenskéhomestaBratislaýa)'
-. z,níženievzdialenosti k žovatiek pri rekonšhukcii (ý s|ičasnostisa pripraýuje ťekonštrukciaúsekoý
dialhice D] Btc|tislcýa _ Senec _ Tmcva na šesťpruho|)é
šírko\,é|L,poťiadaníe'I/ súýislosíís touto
reko štrukciouje možné
zýóžiťprípřdýu kŤižoyat|qTtriblayina)'
NálŤhkategóriíkomunikáciív riešenom
územíie nasledowý:
cestná komunikáciaIl.triedy
Trasa,,A..
k žovatka,,Bemo]ákovo-záhradky.. kižovatka ',K]..
pťepojenia
ciestI/61aIV502,
kat€ g ória komunikácieC 9'5/60) súěasť
s I|/502 - cestnákomunikácia
Trasa,'B..
loižovatka,,K1..(cez,'K2., '.K3..'''K9., ''K10..) križovatka
prepojeniaciest I/6l ď]/502 '
(kategóriakornunikácieC 9'5/60)_ súčasť
Il.tťiedy
Trasa.'c..
križovatka.,K1.. križovatka.'K6.. komunikácia,funkčnejtriedy 82, kategórie MZ
]3,5/50(od ,,K5..po ,,Kl..kategóŤiec 9.5/50)_ \rybudovaÍli€trasyc ako podmieňujúcej
tíasy',B..
dobudovaním
stavbypre d,alširozvoj ílzemiaa križovatky,'K6.. podmienené
Tťasa',D..
Trasa,,E'
Trasa,,F'
D1
c€ s ta I/61

križovatka',K5;
kiižovatka,,K7.. - komunikácia,funkčnejtriedy 82. kategórieMZ
13,5/50,
kÍižovatka
''K2.. križovatka
''K8.. cesmákomunikáciakategórieC 7,5/50'
križovatka,.K1.. križovatka.'Klt..
komunikáciafunkčnejtriedy 82' kategórieMz
9,5/60,Dialhica
v kategóriiD 26,5/ 120'
na 4.pruhovú).
v kategó i c 22,5/ 80 (slovenskáspťávaciestp]ánuje j ej rekonštrukciu

trupňo\t PD:
Z h|.ádiska
pri 5praco\dni
podrobnej.Ich
doDrawje nUlné
. Iešpek1ovať
pásmav zmyslevyhlášlryč']5/1984
nadmdené
líniovéstavbydopralT a ich ochranné
Zb. a Vylrláška č. 35lI984 Z.z. o
Z'z. o pozemnýchkomunikáciách(cestný zákor1 13511'961'
pozemq.Ích
komunikáciách). ochrannépásmo dialhice D1 vo vzdialenosti100m od pril,ahlého
jazdnéhopásu,nebudovať
zariadeniapre motoristov
v blízkostiD1 sídelné
zóny, csPH, motoťesty,
s priamymnapojením
na dial,nicu,
. z lrl'adiskavojenskejdopťavy
je nutnézabezpečiť
nepr€ t ržitúprevádzkuna dialhici Dl a na cestách
I/61aLU502.
. kižovatkana D] je navrhnutána odpočívadle,
majetkomNDs podl'a
ktoř je infřaštrukturálnym
je
zákona'639/2004
Z'z v zmyslektorého nutnépostupovať.
- pozemné
v zmysleustanovenia
komunikáciev podlobnejších
stupňochpro-jektovať
$2 odst.4 zákona
č.!35l|961 zb. o pozemnýchkomlnikáciách(cestnýzákon)v platrrommenía podl'aSlN 73 ó056
asTN 73 6057 (najmá v oblasti zzbezpečeniarozhl'adu' dodržanianajmenšíchpolomeťov
prípustných
sklonov)a sTN 73
smercqichoblúkov'šíťkového
a dodržanja
uspo adaniakornunikácií
6110.
. prcpojeniekonunikác|ií1161
projektovať
konunikáciuje pohebné
alv502'- naýrhovaníl
obchvatovú
cestull'třiedy'
ako cestu,ktorúbude možnézakategorizovaťako štátÍIu
- v d'alších
stupliochprcjektovejp p.alY je potíebné
rešpektovať
týsledky technichhh riešenív t.č.
spracovávanej
Ts rozšírenia
na
dia]hiceDl
6-pruhovú,
- parametre
systém
zámercvna komunikaěný
cestqÍchkomunikáciía dopravné
napojenierozvojoqýclr
a ich vzájomnévzdialenostinavrhnílť
v súlades sTN 73 6101,STN 73 6102a sTN 73ól10, pričom
sa musiarcšpekovať
normouodporúčané
vzájomnévzdialenostikižovatiek,
. napojeniaobslužných
komunikáciína nadmdenýkomunikaěnýsystéma ich vzájomnévzdialenosti
odporučame
riešiťv zmysle STN, pričomsamotné
kiŽovania miestnychobslužnýchkomrrnikácjí
sa zriadeniema]ejolaTžnejkrižovatky
riešiťfomou matýchokužnýchkrižovatiek- odporúča
nezaradenejkomrrnikácie
vmieste kríženiaciest IIV502] - IW502I2 a IIT/5021av súčasnosti
smerena lvankuDriDunaii.
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parkovaniea gaťážovanie
vozidielriešiťpodl'asTN 73 6] 10'
zastávky SAD umiestňovaťtak, aby nedochádzalok negativnemuovplwňovaniu ob}'tnélro
prosbediaich činnosťou
trolejbusové
v zmys|esTN 73 6425 slavby pre dopravu Autobusové'
a elektťičkové
zastávky,
obce a k najbližším
ešiť oťganizáciltpešej dopravy ajej bezpeěný píístupk infraštruktúťe
dostupnýmzastávkamsAD trasovanýchv dotyku s riešenýmúzemím,
ešiť oťganiáciu cyk]istickej dopravy
návťh cyklistických pásov ako sílčasťšíťkovélro
u-poriadania
narrhoranjchlomunikacii.

Návřh riešeniadoDravnei\Tbavenostilokalítč.1.3
Lokalita č.1
Riešené
územiebudedopravnepristupné:
- zjrrhu z dialhice Dl navrlrovanou
k žovatkou.'Triblavina..cez kdŽovatky,.K1..,
mimoúrovňovou
komunikicia
funkčnej
t
edy
82
MZ
13,5/50,ktolá sa v sevemejčastiprepojís
,,K5..trasou,,C..
ce.roulll 502| Vajnory-Pezinok.
- zo severoÚchodu zcesty Inj502l2 Chorvátsky CÍob-Ciema Voda obslužnoukomunikáciou.
\ edenot|jt|Žne
od '{ so(ého
napátia.
- zjuhozápaduz účelovej
konunikácieIvánkap Dunaji-cierna vodakrižovatkou
,'K11..'
Loka|ita č.3
Riešené
územiebudedopravneprístupné
- z juhuz dialhiceD1 na!Ťhovanorr
cez križovatku
.,Kl..'
križovatkou
mimoťlrovňovou
'.Trib]avina..
Návrh doplavnejobsluhylokalítč.l. 3, vťátanedimenzovaniea funkčnejkategóriekomunikácií,statickej
UPN
na úŤovrli
dokumentácií
dopraly' cyklistichichapešíchtrás, budepledmetomriešeniapodrobnejších
zóny'
5.5 Návrh riešeniatechnickeiwbavenosti
p.e lokalityč.1 a 3, ktorésúpledmetomriešeniaZmien 4 doplnkov
Návrh riešenia
technickejinfraštrukfury
ktorá bola
1/2006ÚPN-o chořvátsky GÍob, vychádza zkoncepcie riešeniatechnickejinfraštřuktúry.
podklade boli
navrhnutávUŠ '.choÍvátslryGrob. Čiema voda..,2006. V tomto územno-plálovacom
bilančnelyhodnoterré
všetkymédiaTI ple prcdmetnólokality, preto sa zzmenách adoplnkoch 1/2006
udávajúlen surnámehodnory'
Návrh zásobovaniaDitnouvodou Dre lokalitv č.1e 3
výpač9!pa!!9bY]adY
potrebyvodyje spŤacovaný
V]ípočet
v zmys]eúpťa\,y
MP sR č.477199 8I0 z29'02.2000.
Pri posudzovaní
hodnótpotrebyvody|
sa vychádza]oz nas1edovných
vypočítaných
=
=
Qp 3 778'70m3'deň-l 43'74l.s-l = 44,0l.s-l
Qm = 4 9]2'3]n3'deň-l= 56,85l.s-l = 57,0l.s-l
Qh = 102,331.s-1= 103,01.s-1
Qpož: 85,0l's-l.
Návrh zásobovaniap!ívodn.im]rotťubím
vm
Hla\'néprívodnézásobovaciepotrubiedo predmetnej
lokalityČiernaVoda sa navrhujenapojiťna potřubie
Vajnorypitnouvodou.
DN400,ktoréprechádzazápadnýmokajom BA MČ Vajnorya z nelrosúzásobované
Miesto napojeniasa nachádzav rnieste,kde štátnacesta Vajnory RačakiŽ{e kanál KÍatina'Trasa
potŤubiasa navrhujepozdÍŽkaná1aKratina a d,a]ejpozdÍžkanála Struhaaž k štítneiceste Vajnory SlovenshÍGťob,kde sa prcpojína koncovépotnrbieDN200 vo Vajnorcch v miestenapojeniaterajšieho
pŤívodného
potrubiado loka]ityČiernaVoda. DÍŽkahlavného
prívodného
potrubiajecca 2280rn,navrhnuqý
profil DN 400.
prívodné
pohubieDN150 zrekonšhuovať
naprofil DN 300 v ce]ej
od tohtomiestabudepotrebné
existujúce
dlžkecca 1790m a d'a]ejpozdlžštítnejcestyVajnory slovenshÍGrob zmeniťplánovanúřekonštrukciu
rozvodnéhopotrubia DNi00 z póvodne navrhnutého
profi|u DN 15o na profit DN20o \ celej diŽke
pláflovanejlekonšÍ.ukcie,
tj- v dÍžkecca ]700 m' V d'alšejetape rozvodnépotrubiemusí pokračovať
profilomDN 200 podlb schémposÍldenia
vodovodn€ j siete(UŠ''cbolvátslryGrob-Cíemavodď.' 2006).
stÍifiÍ č.14 z32
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Vodovodná sieťje navťhnutáa posudzovanálen s hlavnýmipotubiami' ktolésúv okajových častiach
základnýclrpredpokladov:
situované
]enschematicla,pr.ičom
sarychádzaloz nasledujúcich
- celéúzemielokaliryjercvina s nadmorskou
m n'm.,
130,00
týškou
- minimálnyhydÍodynamiclý
potrubiaje
potťubí
40o
v
miestenapojeniapřívodného
tlak vody v
DN
je
na skutočíos{žekóta hladiny
6'0 bar, tj. kóta tlakovejčiary ]90,00rn n. ln. Je nutnéupozorniť
pásmaB.atislavyje 205,50/199'5
m n' m. To Zlamen4 Žehydrcstatick]Í
vo vodojemochl' tlakového
tlak vo vodovodnejsietiv lokaliteČiemavoda móŽeb}ťaž7,5 bar,čojeviacejako povoťujesTN'
TJak v privodnom potrubí sa dá zredukovať na konštantnýÚstupný tlat redukčým ventilom
potrubí.
osadenjŤn
na prívodnom
PosúdenieDrívodného
Dotrubiaa siete- alternatírT
A]|ernaliva
č'l
na potřubieDN20o na konci MČ
Navrhované
novép vodnépohubieDN400 v dÍžke
2280 m s prepojením
prívodného
potrubiaDNt5o pozdÍžštátneicesty Vajnory - Cieřna
Vajnory.,RekonšÍukcia
existujúceho
potrubiak = 0,4mm. Dalejjo nutná
Voda v d]žkel790 m na profil DN ]00. Koeficientdrsnostiprívodného
rekonštrukcia
potrubiapozdížštátnejcesty ČiemaVoda - S]ovens(ÍGrob
existujírceho
vodovodného
potÍubiapozdiŽcestyČiema
z profilu DNi00 na DN200' Numá rckonšbukciaexistÚúcehovodovodného
Voda.T blavina Ivánkapri Dunajiz profiIuDN 150a DN 200.
Vodovodnásieťjenavrhnutáz profilovpotrubiaDN 200,DN 150,DN l00 s koeficientomdrsnostl
potrubiana potťubieDN 400 na západnomol.rajiMČ
k = 1,0 mm. Tlák vmieste napojeniaprívodného
Vajnory6,0 bar',t j. kóta t]akovejěiary l90,00m n.m.
odberompo sieti'
Privodnépotrubiea vodovodnásieťjeposťrdená
na Qh: ]03,00l.s-1s rovnomemýŤn
Prrrodnépomrbiea siet.r,yholrrje.
na koncovépotťubi€DN 200 v MC
Táto altematíva
\yhowje, aj keď p vodnépotrubienebudeprepojené
Vajnory.
Altematívač.2
potrubieavodovodnásieťdettoako v alt€ r natíveč'l'
Prívodné
P vodnépoh.rrbie
a vodovodnásieťjeposúdená
na QpoŽ:57,0 + 2x14'00= 85 l.s-l.
Požiarjeuvažovaný
v sídliskuSúra v častiTriblavina'
potrubiea sieťlyholuje.
Prívodné
záveÍ
potnrbiazo smeruod Mc Vajnory je zrejmé,Že
Z uvedenýchposÍldení
vodovodnejsiete a prívodného
pos1ačujúce
hydrod}mamické
aj pri špiěkolychodberochQh a Qpož.
tlaky vo vodovodnejsietisú
HlaWépotrubiavodovodnejsietesúna!Ťhnuté
tak, aby vodovodnásieťmohlabyťásobovaná prívodným
potrubímnezávislezdvoch róznych smeŤov(p]ánovaného
prívoduDN 400 Bratislava- Rača Pezinok
v proje].1e
tejtomožnost;
dokumelltovania
Grinavaato za prcdpokladukladného
ýsledku hydrotechnického
prívodDvody').V prípadezásobovaniavodovodnejsietez dvochŤóznychsmelovsúčasne
stavbyuvedeného
sa hydrodynamické
tlakyvo vodovodnejsietizvýšia.
V altematíveč.1ač.2 sa počítas napojenímp vodnéhopotťubiana potrubieDN 400, ktoréprechádza
qisledkamispŘcovávaného
ápadný'n okřajomMc Vajnory na Rybniěnejulici' Toto ťieš€ n iepodmienené
posúdenia
hydlotechnického
existujúceho
vodovoduDN 400 na Rybničnejulici s ohl'adomna pripravované
rozrojore lo|aIiqlangencialneho
ú7emia'
Vrámci altematílYč.1 ač'2 je nutnélybudovaťnové prívodnépohubie DN 400 v dlŽke 2280 m,
existujúce
zÍekonštťuovať
prívodné
potrubieDN 150na DN 300 v diŽkel790 m, zrekonštruovať
existujúce
Grob na DN 200 vteito etape
rczvodnépofiubieDN l00 pozdižštátnejcesryČiemavoda _ S]ovenslqý
v dížkecca ]700 mm, zrekonštÍuovať
rozvodnépotrubieDN J50 pozdíŽcestyČiemaVoda TťiblavinaIvánkapÍiDunajina DN200'
v d'a]šíchstupňoch pro.jektovejdokumentáciepo spťesnenípodkladov rozsahu vodovodnej siete
profily na navrhovanej
a odoberan]hh
množstievjemožné
vodovodnejsietiupresniť.
Návrh odka[alizovanialokalítč.1.3
prísnedelenousplaškovou
kanalizácioua dažd'ové
Riešené
územie]okalítč.1a 3 sa navrhu.jú
odkanalizovať
vody, resp' vody z po!Ťchovéhoodtok.u'nesmťlbť zaústené
do splaškovejkanalizácie.
pomocoupodtlakovejkanaliácie' Rozumie sa odvodnenie
Lokalitv č. 1 a3 sa navrhujúodkanalizovať
slrana č.15 z32
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splaškoÚch odpadoqÍchvód komunálnehocharakteru.Pre ob}tnúzónu a zónu mestskeja nadmestskej
.i,ybavenostisa nauhuje lYbudovať podtlakovú stanicu v centrálnej časti záujmovéhoťlzemia,
odpadoÚch vód,
v navrhovanom
území
verejneja parkovejzelene.s oh]'adom
na predpokladané
množstvo
zaústenýni
do tejto PS.
ktorébude naviazané
na Ps ě.] je nutnépoěítať
hlavnými
vefuami
s cca 6-timi
Profily pohubíhlavnýchvetvíbudťlDN 10o 15oa v ávereěnýchúsekoch
DN 2oo' H ibka u|oŽeniaqichto
Dotrubí
budev rozsahuod 1.0do 1.3m.
Z podtlakovejstanicePs č'l sa navrhujúoV dopravováťdo čelpacej'stanice Čiemavoda pomocou
gravitačnej
kanalizácieDN 400 500.nakolkoiÍškovýrozdielmedziCS Ciema vodaa PS č-]je cca 1'50
až2.0m'
pri cesteIvánkapri Dunaji Čiemavoda,budú
odpMovévody sústreďované
do novejČov'-r,rybudovanej
do ČS Čiernavoda dopravované
v ťlsekuod Čov (prebudujesa na Cs) do Ps č'1tlakovjŤnpotrubímDN
pre riešené
územie]okalityó.
potrubímspoločným
200 a v úsekuod PS č'1do ČSČienravodagravitačn:fon
1a3.
Dažďová kanalizácia
Rovinatycharakterúzemia,ťelatívne
lysoká hladinapodzemnejvody na váčšineúzemia,zlé vsakovacie
dažd'ovej
vod} v území.
vlastnostipódneholaytu lTvárajúve]'mizlépodnienkJpťezadržiavanie
pol,nohospodárj,
ktorí
Pobebuzadťiavaťa postupneodvádzaťdažd'ovú
vodu z územiapoznaliužniekdajší
hlbohichrigo]ov
\'ybudovalina území
rozsiah]yakumu]aěno-dřenážny
daždbqÍch
vód- Ide o systém
systém
navzájomprepojenýcha lyspádovanýchtak. aby z nich voda postupneodtekalacez definovanýp etočď
profil do Ciemej vody' Celková dižkakanalizačného
systému
bola prib|ižne9 km' Drenážnufrurkciusplňa
sta\'u.
tentosystérn
i v súěasnosti
technickémD
a to aj napriekznačne
scháÍa|ému
konaniachspťávcutokov
Vzhl,adonna to, Žepri doterajších
stavebných
aktivitáchinvestol.iv povol'ovacích
prejavilosa to
pozomosť
resp.vóbec Žiadnu
častoobchádzalia celej ploblematikenevenovalidostatočnú,
tokov
správcomdotknutých
na kvalitebýania v tejtooblasti'Na tentostavboli budúciinvestoriupozornení
S\T š.p'Bratislavapťiprerokovávaní
dokumentácie
Zmenya doplnryUP ChorvátslryGIob 1/2006.
postup ešeniaproblematikyfonnouqpracovania
Z iniciatívysvP š'p',Bratislavabo] následnedohodnuqý
p ebeŽneprerokovávarrá
a odborn€ oponovanázo strany svP' š.p'
štúdie'ktorá bola pri spracovávarrí
zo sffanySVP š.p'
foÍmoukonzultácií.Tentopostupbol zvolenýs ohl'adomna q'užitie\.isledkovštúdie
ako dotknutéhoo€ánu štátnejsprály pri ílzemnýcha stavebnýchkonaniach' kto{Í bude výsledky štúdie
pri vyjadrovaní
uplatňovať
sa kjednotliq'm investičným
zámerom'
opatrenipr€
H]avnýn ciel,omtejto štúdiebolo overiťpredpokladyúzemiapre vytvoÍeniedostatočn:ich
zadťŽanieodtoku vody, L1o{Ísa bude tvo ť z p valoÚch dúdbv v územiachp]ánovan€j zástavbyv ob]asti
Čiemavoda - chorvátsky Gřob - slovenský cťob a oblasti Vajnory a okolie. Nemenejťznamným
zóny
stavebné
poslanímštudiebolo navúnúť
a|tematívne
spósobyzaddaniaprívalovejvody prejednotlivé
a urěiťobjemyvody' koré sa qýmitoopatrenianidájúzadlŽat.v zastáVanomúzemítak, aby nedoš|ok
na koordinácill
zhofieniu súčasných
odtokoqýchpomerovna toku Čiemavodí' Študiatak móŽe slúžiť
jednotlivýchrozvojo.\|ých
pósobia
najednom
ťrzemí.
ktoréz hl'adiskaodtokuvody
stavebných
spoločností'
Množstvá vody, L1orévmiknú spadnutim extrémnejzrážky na tak rozsiahlom zastavano]núzemi,nie je
potok),ked'žeby taktovzniknutá
(Čiemevoda,Vajnoťshý
možŤé
prjamoodviesťdo príslušných
Ťecipientov
prietokovávlna ohrcZilanižšie]ežiace
koD'taěiemejvody potvťdilo'ŽeuŽ v
územia.Geodetické
zarneranie
problémy
toku vzniknúť
súčasnosti'
za podmienokneovpýnených výstavbou'móžt na viaceďch úsekoch
pťiplevedení
pÍietokov.
váčších
vo
opaheniaspočívajú
Pretoje nutnéprijaťopatrenia,ktorézamedziavzliku tohtoohroz€ n ia. Na\Ťhované
Akumulačný
objem
výstavba.
lrytvorenidos1atočného
akumulačného
objemuvšadetam,kde ešteneprebehla
jednotlilých navrhovanýchopatÍení\ychádza z qýpočtumaxirnálnemoŽnéhoodtoku pře jednotlivé
prírodné
podmienlry(najmavšak
opatíení
rešpektuje
zastavené
územia.charakt€ r a náv.iznosťjednottivých
prvky
územi.
v
blízkosť
hladinypodzemnejvody pod terénom)
a historické
odvodňovacie
v štúdii,
pÍvkovnavrhovaných
PŤejednot]ivé
stavebné
zóny sa nevyžaduje
striktnárealizáciaakllmulačných
ževáčšina
prívalovír
vodu'Predpokladáme,
potenciálnemoŽnostiúzemiazadržať
ked:'že
tie len dokumentlÚťl
t'ýchtoakumulačnýchprvkov bude p spósobenácelkovému ešeniutej ktorej stavebnejzóny, najmá čodo
aktivitya pod.)'
tvaru(napr.využjtietohtoúzemiapÍeťekÍeačno-oddychové
Akumu1ačné
prvkrrbrrdú
kÍitéria:
musieťspiňaťnas]edovné
1' Celko\.ý objem ak.umulačnýchprvkov bude zodpovedať objemu dažďoqÍclr vód pÍi návrlroqÍch
para]netrochdažd,ap=0,02,F]20min., ktoÚ bude určenýna základe odtokoqi'chplóch podl'a
s|ruruč.16z32
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konečného
stavebnéhoešenia'
p epustným otvorom
2. Akumulaěnéprvlry budú prepojenés ťecipientomnemanipulovatel'ným
s maximálnympovolenýmodtokom'
plvku aleboprvkovza danéúzemiemusíbý
3. Ma'xirnálnemnožstvo
vody vyekajúcejz akumulačného
Pri
nadimenzované
tak' aby sa rovnaloprifodzenému
odtokuz územiaako keby bolo nezastavané.
návrhoqiclr parametťochcJažd,ap=g'g2, t=120min. ztoho 1'}plýajúcejlydatnosti 51,3l/s'ha
a koeficienteodtokupri danýchsklonovýchpomeťoch
k=0,05.
4' Brehy a korýá tokov p l,ahlék zastavaný ílzemiammusia b}ď upmvenétak, aby bez vybrežovania
prcvádzalinávťhové
pŤietoky.
5' Zaýaýanéúzemiemusí byť riešenétak, aby sa počaszimnéhoobdobia minimal;zovalaúdlžba
a ýn sa
komunikáciíchemichímposypom(napr.dostatokverejnejzelenenedzi cestamia chodníkmi)
minima|izovalnegatívny
dopadsp]aclruposypuna kvalitllvody v ciemej vode'
vody, aby z územiaaj počas
Navrhovanéopatreniamusia viesťk zdržaniutakéhomnožsfuapťívalovej
prívalovejzÍiižkyodteka]o]en takémnožstvo'ktorézodpovedá prirodzenánu odtoku. Na takétomnožstvo
jednotlivéakunu|ačné
pívky od
odtekajílce.j
vody musia bť nastavené
aj priepustné
otvory odel,uiťrce
prc
1"jpočet
na základe metodikysTN 7]670l
recipienfu'Maximálne odtokovémnožsfuáboli stanovené
pÍívalového
stokoqýchsietí,celkoqýchplóch jednotliiÍch stavebnýchzón a predpokladu2 hodinového
aby nedošlok neprirodzenému
dažd'as opakovaním
řaz za 50 rokov.Tieto ňnožs1vábudepotrebné
dodťžať
ovpl}'vne u prietok.uciemej vody prívalovýmidaŽďovými vodami'
podÍobnejších
Z hl'adiska zásobovaniaÍ}itnouvodou a odkanalizovaniaúzemiaje nutnépri spťacovaní
stupňovÚPD:
- dodržať
ustanovenia:
- zákona č. 364/2004o vodách a zmene zákona SNR č' 37211990Zb.o priestupkochv znení
predpisov,
neskorších
' zákonaé.44212002
Z'z. o vercjnýchvodovodocha verejnýchkanalizáciácha o zrrenea doplnení
zákona 2,7612001,
Z.z' o rcgulácií v sietbÚch odvetviach'
- zabezpeéiť
kvalitatívnea kvantitatívne
\yho\,Tjúcezásobovanieriešenýchlokalítpitnou vodou
v zmysle VyhláškyMZ SR č.151/2004
Z.z'.
. inžinierske
píedstihu,
p padnesúbehu
s výstavbou,
sietebudovať
v časovom
- dodrŽaťochrannépásma jestvujúcichinžinieŤskych
sietí' respektívezohl,adniťpožiadavkyich
vlastníkova Ďrevádzkovatelbv.
- rešpelíovaťpo,/iadarlry.prarcrrpodzemnjchroz\odol/á\|aho\ejvodyaČov'
- zachovaťa nezasypať
hydromelioračné
kanále.
siete s odledenilnna ČoV
Rozvoj lokalítč' 1 a3 je podmienený1ybudovanímsplaškovejkanalizačnej
územia'
problematikybezpečného
a 1TŤiešením
odvádzaniazrážkoýchvód z predmetného

Návrh zásobovaniaelektrickouenereiou
vodičmi3x95
prechádzadan]imúzemím
V súčasnosti
\rN vedenieč'263a č.139'vN č.2ó3 je prevedené
prepája
č'263'
AlFe6' VN č.139sa rekonšhuuje
na 3x110/22AlFe a
s VN
Enerqetickábilancia
Eneťgetjcká
bilanciabola spracovaná
v UŠ,'ChorýátskyGrcb.Čiemavodď,,2006'
Za Ílčelom
zásobovaniaelek1ťickou
energioulokalítč' 1 a 3 je pohebnévybudovaťnovéÍansformaěné
stanice,nové22kV rozvodya ryviesťnové
NN káblovévýody z danejTS.
RZ r10D2 ky BEZ
Kvóli zvýšenýmná.okom na odber elektrickejenergieje potrebnévRZ BBZ vymeniťffansÍbrmátory
Il0l22 ky z25 MVA na 40 IvfVA. Ďalej je potrebné
lryzbrojiťštyrikobky 22 kv l"ýkonový]n
wpínačom
prúdua napátia'
a meracímitransfo].Ínátonni
Transformačnástanica

Uzennýplán obceChonáíslryGrob z laku200]
y zneníne.skoŇíchznien a dopl}1kaý

Zneny a dapl b !/2006

V centťáchjednotlilÍch lokalít budú\ybudovanénovétransfornačnéstaÍlicetypu EH5 s transfomátorom
2x630kvA. Transfonnačná
stanicabude v betónovomkompaktnomvyhotovení,s rozmermi2800 x 4800
mm' s lýškou nad terénom2300 nrm.Techno]ogickáÝýzbÍojzo strany22kv bude ešenáštvorpó]ovým
kompaktnýmvn rozvádzačom'
22 kV rozvody
VN vedenieč.263sa zrekonštruuje
na dvojitévederlie2x3x110/22AlFe z RZ BEZ po danúlokalitu.Jeden
poťahbudenapájaťexistltjúce
lokality(BA Mc Vajnory'Bemolákovo,exist.TsČiernaVoda)' Druhýpoťah
bude slúžiť
na napojenienoÚch lokalít.Kvóli zv]Íšen]fon
nárokomna odber elek1rickejeneřgiesa zRZ
110/22kV BEZ lybuduje nová dvojitá VN linka.Nové\4.{vedeniepovediev oclrrannompásme400 kV
(VN č.263a vN č'139)a navrhovaných
vedenia.ktorépíechádzacez navrhovanú
]okalitu.Z existujúcich
VN vzdušlýchvedenípovedúkáblovévedeniaNA2XS(F)2Y 3x1x240'KáblovévN vedeniabudÍlnapájať
jednotlivéTs.
NN rozvodya domovépřípojky
]okalituiýstavby'
Z NN řozvádzača
navlhovane.j
TS budúlTvedenénovéNN káblovévedenianapájajúce
v zelenom
Káb]ovásieťbuderiešenákáblamijednotného
prieťezu
budúuložené
t)pu I-NAYY 4'40' ktoťé
cez
hlarmé
páse, príp' v chodníkunavrhovanejstavebnejlokaliry. Zokruhovaniesiete bude riešené
.ozpojovaciea istiaceskrine.
NapojenienoÚch rodinnýcha býoÚch domov bude riešené
cez T - spojlryprípojkoiimi káblami lpťípojkových
NAYY 4x25, ukončenýmiv
skriniach a elekhomerovýchrozvádzačoch'Elektromerové
Íozvádzaěe
budúsituované
na verejneprístupnom
mieste'
sieťamibudev súlades STN
U]oŽeniena!Ťhovaných
káblov,kíižovanie
a súbehys ostatn}hni
inžinierskymi
33 20005-52za dodránia sTN 73 6005.
ochrannépásma elektřic|.ýchvedení
22kv vzdušné
vedenie- ho|é:
10 m od kťajného
vodiča(cca ]2m od osi vedenia),
22 kV a lkv káb|ové
vedenie:
i m na obe stÍanyod krajnéhokábla,
TransÍ.olmačná
stan;castožiarová:
l0 m od konštlukcie'
TmnsfoÍmaěná
s1anicabetónová.kompaktná:rymedzené
betónoýrri stenamiTs'
pre
súčasne
budťlv}'tvorené
zábrany
nedostupnosť
vedeniaa stožiaťovnepovolanýmosobám,ako aj
pásma.
oddelenievšethých
konunikáciív dotykuako aj v kÍižovatkách
od priestoruochranného
v podŤobnejších
stupňoch projekovej dokumentácieslovenská elektrizačnápťenosovásústava,a.s.
Bratis]avapožaduje:
- predložiť
komunikáciíso 400 kV vedením'
Úpočetkaždejkrižovat\ novolybudovaných
- osobitneriešiťochÍaíuprotidotykovýma krokovýmnapátiamv okolístožiaťov
400 kV vedenia'
- pťedloŽiť
pásma.
pťiestorcvťr
rozpracovanú
ochmnuvedeniaajeho ochranné
Nár rh .ásobolaniaD|vnom
v Us
S oh|'adom
na časoý rozuh rozvojaa lozsahrieš€ n ia lokalítč.1 a 3 si nárastodberuZP (bilancovaný
Grob-Čiema
voda..,2006)
\yžiada:
',ChorvátsIry
- v 1'etaperozvojaúzemiarekonštrukciu
stanic:
regulačqich
a z\.ýšenie
výkonuexistDjúcich
v lokaliteChoNátslÝ Grob z 1200m'/hod'na aÍkon2000m'/hod.,
či ponechaťterajší
v lokalite Čiemavoda z l2oomr/hod.na iýkon 3000 ml/hod' a posúdiť,
Rs -90kPa,aleboho zv.ýšiť
na 400kPa'
týstupnýtlak z existujúcich
- v 2' etapelabudovaťdvenovér€ g ulačnéstanice,VTL p pojlrya RS:
jednotlryČiemaVoda doporučujeme
lybudovaťnovúvTL prípojkua Rs
v južnejčastisídelnej
1 o fýkone cca 6000 m3/hods výstupnýmtlakom400kPa'ktorá by slúŽilapÍepodnikatel'ské
akivity, pololra RS. ýkon Rs závisí od časového
harmonogramurozvoja j užnejčastiobce,
jednotlq Č'voda doručujeme
vo Úchodnej ěastisídelnej
rybudo\aťno!úVTL prípojkua RS 2
o q/kone cca 6000 m3/hods výstupnýntlakom 400kPa, poloha RS, \"ýkonRs závisí od
časového
hařmonogřamu
řozvojavo východnejčastiobce.
VTL prípojka a RS v sídelnej častichorvátslry GIob má dostatočnú
lezervll vo výkone na požadované
pl).novoddo východnejčastiobce
řozšírenie
častiobce' Bude trebaposúdiť,
či nelYbudovaťprepojovací
CiemaVoda.
sÍ 'na č.18 z32
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plynárcnshi'p emysel,a.s.poádujeI
v podrobnejších
stupňochpťojektovej
dokumentácie
slovensloý
- rcšpektovať
plynárenské
zariadeniaa dodúaťplafuépl€ d pisy, nořmya legislatívu.
Telekomunikáci€
si€ t e,
Pre predpokladané
ámery sa navrhuje,v súlades přijatou koncepciouiýstavby telekomunikačnej
\,ybudovať
sieťs min.l50 oÁhllstotoutelefonizáciebýov, s přih]iadnutín!
na chaÉkteŤ
bývaniaa pok4'tím
preobčiansku
lybavenosťa inéaktivity'
Posúdenie
kaDacít|
ná\Ťh
Napáiané objektv
kapacita
4 950 párov
výstavbabýov, Či€ r na voda(lokalitač' ])
33oob'j.
(lokalitač.1,3)
500 párov
občianskavybavenosť
9500návš.
Hote|,administatíva.
slllžbýšpoÍ
3000pracovnikov,
550 párov
500hostí
párov
700
Rezerra
6 700ptuov
Spolu
6700párov'
celková potrebnákapacitatelekomunikačlrejinffaštÍukúrypredstavuje
Koncepqiqli9r&liq
služiebsa navrhujú
Vzhťadomk posudzovaným
kapacitámpri zabezpečení
najnovších
te]ekomunikačných
riešené
loka|ity1,3pripojiťna VTS prostredníctvom
optickejp stlpovejsiete.
Výstavba optickej pťísfupovejsiete spočívav lealizácii miestnehooptickéhokábla z TKB, L1onýsa zafukuje
do vopred realizovanýchHDPE řúř, výstavbytelekomunikačných
uz]ov UTS a následnejrealizácie
miestnych tg]ekomunikačných
rozvodov prostredníctvommetalickej siete a hubkových káblov do
jednotlir,l
ch objehov.
komunikácií
pripojením
pozd]žnavrhovaných
pripojeniado UTs sa nau.hlljerealizovať
výstavbaoptického
na existuiúcu
trasuoblastného
ootického
káDla.
kapacity6000parov'
Pre lokaňtuČiernavodasa navrirujevybudovať
UTs 2 prezabezpečenie
Z UTS je potrebné\Ybudovaťmiestnutelekomunikačnú
sieťkáblami rypu TCEPKPFLE 0'4, vedeniŤni
v navlhovanýchchodníkoch'Ťesp.vo vol'nomteÉnevedl'a komunikácií-Mts sa navŤhujebudovaťako
rozvodocha
vjednotliaýchúčastníclrych
.pevná sieť,, pomocorrkábloqÍchspojekNITTo, s ukončením
v RD.
v podrobnejších
sfupňochdokumentácie
z hl,adiskatelekonunikácií|
- upÍesniť
ěasoqýhamono$am qýstavbyjednotliqÍchobjektov,
- spracovať ple jednotlivé lokality návrh telekomunikač[ej infraštruktÍuy z navťhovaných
jkaěnýchuzIovsIužieb'
telekomun
Návrh na Ťiešeni€civilnej ochrany
v navťhovaných
loka|itáchč' 1 a 3 v objektochuíčerýh pre funkciu b]fi'ania'oběianskejlrybavenosti,
administratíly, školstva a špo u bude oclrrana ob}ŤateLstvaukrytím rieš€ná vjednotlivých úk{4och
budovarr.ýchsvojpomocne v zapustených,polozapustenýchpriestoroch a v technickom pťízerníob)'hrých
z.Z. Tieto objekq'budúšpecifikované
dorrrovv zrrysle $9 a pťíIohy
č' 29411994
ě.l ěasťTII.a Iv . ýyh|ášky
v dokumentáciinižšiehosfuplia'
v Íavrhovaých lokalitách 1 a] v podrobneišichstupňochÚPD riešiťoblasť ochŤanyobyvatel'stva
v zmyslel
- zákonaNR sR č.4211994
predpisov,
v znení]reskorších
o civilnejochraneobyvatel'sfua
. lryhlášky MV SR č. 300196Z.z' o ochrane ob)'vatel'stvapri 1Írobe, pl€ p rave, sk]adovaní
predpisov,
a man;pulovaní
s nebezpečnými
]átkamiv zneníneskolších
- lryhláškyMV sR č.29711994Z.z. o stavebno-techniclqých
požiadavkách
na stavbya technichých
predpisov,
podmienkach
zariadení
vzhl'adomna požiadavrycivilnej ochranyv zneníneskorších
- vyhlášky MV sR č']48/1998Z.z. o zabezpeěovaní
technických a prevádzkovýchpodmienok
informačného
systémuv zneníneskoršíchpredpisov (vaÍovanieobyvatelštva),
. lyhláškf MV sR č. 38812006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanietechnických
podmienokinformaěného
civilnejochrany'
a prevádzkoq/ch
systému
slÍMd č.19 z 32

ÚzenÍi pIá obce Chonáísl} Crob z roku 2001
l/ zneníneskorších
znien a doplnkol

Zmenyu Jnplný Í 20a6

Návrh ri€ š € n ia odpadovébohospodáťstva
hospodárstva
V navrhovanýchlokalitách 1 a3 v podmbnejších
stupňochUPD riešiťoblasťodpaclového
v zmysle:
. zákona č.22312001Z'z. v zneníneskoťších
pťedpisova ostatnýchsúvisiacichpredpisovna úseku
odpadovéhohospoďárstva

6. oDŇATIE PofNoHosPoDÁRsKEJ PÓDY
póda obrábanáako omá póda.
v riešenom
územísa v súčasnosti
nachádzapolhohospodfuska
pódno-eko]ogickéjednotlv
vysl],tujúsa tu tietobonitované
@PEJ):
ažvel'miťažké,
003] 002
čiemicev komplexochso slancami,t'ažké
ažvel'miťaŽké,
0031003
čiemicev komplexoclrso slancami,t.ažké
0031005
čiemicev komplexochso slancami,t,ažké
aŽvel,miťažké'
karbonátové,
p|ýkéna a]uviá]nych
váčšinou
0032062
sedimentoch,
stredneťažké,
čemozeme
kaťbonátové,
t'ažké,
váčšinou
0032065
plýké
na
stredne
černozeme
a]uviá]nych
sedinentoch.
prevaŽne
stedn€ ťažké'
0017012
černozeme
čiemicové'
karbonátové,
Uzemie sa
Riešenéúzemiepatrí do klimatickéhoregiórruvel'mi teplého'vel'mi suchého,nížinného.
píejaw plošnejvodnejerózie,
nachádzana rovine bez prejavuplošnejvodnejerózie alebo s možnosťou
miestamiso stredneažsilne skeletoviýrripódami.
RozvoiovéámerY navřhovanéna odňati€ z PPF
Z'z. o
pódnehofonduje spracované
v zmyslezákonač.22012004
vyhodnoteniestrátpolhohospodárskeho
pťe
pódy a,'spoločného
metodického
usmernenia olgány ochŤaíy
ochranea q,uŽívanípolhohospodárskej
polhohospodárskejpódy a územnéhoplánovania..'}ydanom MinisteťstvompódohospodársfuasR
aMV SR
a Ministemtvomvýstavbya ťegionálneho
rozvoja dňa 11.8'2004pod ě. MP sR.4025/2004-430
-7
-l
2004 343/24379 :9241900.
úzerniasídelnejóasti
Plocha ešeného
územia lokali! ě. 1
sa nachádzamimo hranicezastavaného
Chowátsky Grob a Čiernavoda. llmtrica zastavanéhoúzemiaje prevzatá z otlačkov katastrálnych máp
k 1.1'J990.Ce1kováaimera riešeného
územiaje214'8896hA '
v súčasnostiprevažnepolholrospodfuskf vyúívané pozemky sú evidovanév dřuhu kultrlry orná póda
a hvalo trávnepoÍasty.
Bo|litovanépódno-ekologi€ k ó j€ d not|.T
Na odňatieje navrhovanáPPF v kllltúÍeomá póda a TTP
6. skupuLEPEJ
0031002,0031003,0031005,0032062,
003206s,
5. skuoinvBPEJ 0027003,
V ešenomkatastrálnom územíobce chorvátsky Grob nie sú \Tbudovanéhydlomeliorácie - závlahy
a odvodnenia.
FunkčnévyužitieÍiešeúého
územia
V Uťbanistickejštúdiesa navrhuje zmena flmkcie z polhohospodárskejpódy na zmiešanéÚzemie
s prís]ušnou
dopťavnoua technickouinftaštruldurcu.
Dtžiteliaa v|astnicipol'nohospodárskejpódyv zábeř€ PPF
územiaobce k 1.1.1990súdržitel'mi
Na plocháchpredkladaaého
odliatiapódy ZPPF mimo zastavaného
po|.nohospodár\kej
pód) qú|.romni
r Iaqrnici'
Pťehl,ad áberov pol,nohosDodářskeiDódv je spťacovanýv tabul,ke'Zábery sír spracovanýpodl,a
pařcelnýchóísiel'
Celkový záber pol'nohospodárskejpódy mimo zirstavaného
územiaobce:
lokalita č.1 ..Čiema
voda..U,ts.U49.U50
- c€ l kol"ý záberPPI
214,8896ha' z tohoBPEJ: 6'třiedy2l4,8896ha

st ni č.20z32
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Lokalita č.3 ..T1iblavina..
U52
cetkoqÍáberPPF 22,1600ha, z tohoBPEJ: l.triedy0,5000ha,3. třiedy 8'6300ha,
6' Íiedy13,0300
ha
pódy
je
U 52 súčasťou
legulačného
bloku U42, pre ktoď bo] udelenýsťůlasna odňatiepo]hohospodárskej
Územnéhop]árruobce ChowátslcyGrob,
na nepol'nohospodáŤske
účely funkciuqhoby pri schva]bvaní
rok2001.
!Ýrobe
zhodnoteni€ DÍ€ d kladanóhoodňatiaDol,nohosDodárskei
Dódv v Dol'nohosDodárskei
mimo
tívaléodňati€ 214,889óha plóch' Plochysúsituované
Pre realizáciuzám€ r ov sa predpok]adá
ce]kové
\oda.
hraniceáslavaného
územia
obceCnonál-k)Crobr č.sIiČiema
Pri rcalizácií predpokladaných zábelov je nutné vykonať skr}Ťku humusového horizontu
q'uŽitie na základe
po1hohospodársl1ch
pód odnímaných
natrvaloa zabezpečiť
ich hospodámea účelné
je
honov
a nest'ažovať
nDtné zachovať ucelenosť
bilancie sk4Ívk] humusového horizontrr. Ďalej
obhospodarovanie
nevhodný'rn
situovaním
stavieb,jej deleníma drobením.

7. zÁvÁzNÁ čAsŤ
Záváznou častbupre Zmeny a dop]nlryč.l/2006k ÚPN obce chorvátsky Grob z roku 2001 vznení
neskorších
zmiena doplnkovsil:
qužitie plóch
A) Funkčné
B) Regulatívyvzťahujúce
sa na regulačné
bloky ě. 48-52:
I.
Záv:iznéfunkčné
!'}užitle
ll'
Intervenčné
zásahy
D].
Intenzitazástavby
|v.
UrbanistickáštruktúÍa
V.
Zeleň
VI.
Dopravnáobsluha
Technickáobsluha
vII'
VIII. Specificképožiadavky
7.1
Regulácia \Tužitia územia
zónam pre návrh Z|niena dop|nkovÚPN obce chorvátslry
Reguláciasa viažek rymedzenýmregrrlačným
v Zmyslep|atného
a \'Tmedzené
Zmiena doplnkov.Zóny síloznaěené
Gťobz roku 2001 v zneníneskoíších
plánu.
územného
nasledowéúzemia|
Zmenya doplnlryč-1/2006ÚTN obceChorvátslryGrob zahrňajÍl
Lokalita č.1 U48' U49' U50
zóny U42 Územnéhoplánu obce chowátsky
Lokalita č.3 U52 (časťzo schválenejregulačnej
Grob z roku 2001).
Zák|adnÝŤegulačnÝ
list zónv
Identifikačné
čís|o
zó

U

charakteristika súčasného
rTužitia
I.
zá!ý^znéÍlnkčné}Tužitie
a) býanie
b) občianskalYbavenosť
c) pracoviskovéfunkcie
d) doplnkové
funkcie
e) rekrcačnáfunkcia
Uš Cho|ýú|sk!,Grob

číeniVoita

silaha č.24 z32

funkcie
0 športovo-rekreačné
technická
\'},bavenosť.
c)
DopÍňasa funkěné
v.\'.tlžitie:
h) zÍniešanéúzemie (v zmysle dokumentov ,,Metodické usmemenie obstarávania
plrirruobce..,MŽP SR, Bratis]ava2001)
a spracovania
írzemného
- s prevažnemestskouštřuktúrou
súp]ochyulčenéprevažnepre občianskuvybavenosť;
ruchu,miestapŤe
budoly sprály, obclrodua služieb,pre brrdovya zariadeniafuristického
vrátane ktomu
pre
ob}tné
budovy
zhromažd'ovaniea zariadenia zábaly, okrem toho
pris|úchajúcich
stavieba zariadení,
- s prevahou p|óch pre obýné domy sú plochy umožňujúce
umiestňovaniestavieb
a zariadení,prislúclrajúcich
k lybaveniu obýných domov ainé, ktoréslílžiapr€ v ažne na
ekonomické,sociálne a kultume potreby obwateLstva a k1olénemajúnegatívnyvplyv na
prostťedje
životné
a neŤušia
výŤaznesvoje okolie' napr' maléa stred[éÚrobné pťevádzlry
plochy.
a skladové
. dominantnéfunkcie
- prípustné
funkcie
- dophkovéfu[kcie
- účelovo
viazanó funkcie
- neprípustné
funkcie.
tr.
InterTenčnézásahy
a) jestwjúcazástavba
b) Iozvojováplocha
m.
Intenzitazástavby
a) minimálna výnem palcely v ln,
parcelyv %
b) maximálnepŤípustné
zastavanie
c) ma.\imálnypočetnadzemrrýchpodlaživrátanepodkíovia
Iv.
Urbanistická štruktúra
spósobzástavby

v.

\'L
\rII.
\1tr'
LoKÁLITA

zeleň

Dopravná obsluha
Technick{obsluha
špccifickópožiar|av\
č.1

Id€ n tiíikačnéčíslo

u48

chařakteristika súčasného
wužitia
- plochyqužívané
kanálmi,
póda s odvodňovacimi
v súčasnosti
ako pol,nolrospodárska
- územies;tuovanéjužn€
voda.
od zastavaného
územiasídelnejčastiCierna
Limity
- trasaexistujúceho
nadladeného
vonkajšiehovzdušného
vedeniaelelftickej energie400 kV č' 498
po oboch stranáchvedenia vo
pásmom
zvislými
rcvinami
s ochťanným
25 m, vymedzeným
územiev
vodorovnejvzdialenostimeraoejkolmo na vedenieod krajnéhovodiča- nezastavitelhé
sevemejčastipredmetnej
loka|ity,
- miestnebiocentrum''Čerešňový
]okaliry,
háj..'lokalizované
vjuárej častiriešenej
- vodný tok Čiemavoda so sp evodnouzeleňou,kto4ýtvorí miestny biokoridor s ochrannýmpásmom
predm€ t n€ j ]okality,
lTmedzenýmv celkovejšíťke
15-20m - v kontaktesjužnýmokŤajorn
- líniovéprvky - existujÍlce
odvodňovacie
kanáleso sprievodnouzeleňou,s ochrannýmpásmom5 m
od brehovejčiarykanáa na obidve stlany ple prístupspřávcu tol..u(v zmysle s 49 zákona č.36412004
pr,'kov a líniovejze]enenavťhovanej
Z.z. o vodách),niektoťé
kanále sú súčasťort
interakčných
v MÚsES.
aŠChoÍvnfiq crob -čiernfi voda

.
.

absenciavsakovacejschopnostikanálovejsietepre odvedeniep valovýchdaždbq/chvód z územi4
pásmovodolovnejpíekážkovej
s obmedzujúcou
ochranné
ťovinyLeiiska M' R' stefánikaBťatislava,
v grafickejěastidokumentácie),
Úškou l72 m n.m' B.p'v' (vyznačené
výška
pásmokuželbvejp]ochyLetiskaM. R. Štefánika
ochranné
Bmtislava'ktoréhoobmedzujúca
stúpaod okrajaochranného
pásmavodorovnejprekážkovej
roviny'tj. od výšky172,00m n'm'B'p.v.
v grafickejčastidokumentácie),
so sklonom4% (1|25)aždo výšky272,00m n.m' B.p'v.(lyznačené
výškou162,00
och.anného
pásmavodorovnejprekrážkovej
roviny Letiskavajnory, s obmedzujúcou
m n.m.B.p.v.

I. Záváznéfunkčné
wužitie
Dominantnó {unkcie
malopodlaŽnú
plóch pťeobč;ansku
\,ybavenosť,
zmiešané
územies mestskouštruktúrou
s pÍevahou
doplavnej
a technickej
a
rekreáciu'
vřátane
býovťl zástavbu' obýné budoly
infťaštÍul1úry
a plóch kajinnej izolačnejzelene:
- zaťiadeniaobčianskej\'Ybavenosti:
- adminisťratívne
a správnezariadenia,
- obchodné
a ábavnézariadenia,
zariadenia,
maloobchod,
ku]túme
centrá,obchodné
- obsluŽnálybavenosťkomerčného
charakteťu
. zaťiadeniavercjnéhostravovaniaa prechodnéhoubytovania,
- zariadeniaškolstva(základné,
stÍedné
a \Tsokéškoly)a qiskumu'
. zariadeniazdravotníctvaa sociálnej starost|ivosti'
- polyfunkěné
býovédomy(funkciezlúčitelhé
s bývaním),
- bý,vanie
v býori/ch domoch,
- býanie v ma]opodlažnej
zástavberodiníýchdomov'
Přípustnéfunkcie
doplnkovéfunkcie:
- športové
plochya zariadenia
- prevádzlryrreqýrobnýchslužieb,
- prevádzky podnikatel'skýchaktivít neqýrobných(drobnércmeselnéprcvádzky seNisné,
opraváÍenské
služby)bez negatívnycha rllšivýchvpl}.vovna obýnéúzemie.
Úč€ l ovo viazanéfunkcie
- dopmvné
statickejdopravy,
trasya zariadenia'pešietrasy'p]ochya zaŤiadenia
- zhromažďovaciepestory,
- Fevádzkové plochý
- pJochyverejnej,parkoveja rekreačnej
zelene,
- plochylíniovejizolačnej
zelene,
- vodnétrasya plochy.
Neprípustné
íunkcie:
. všetl1 druhy činnosti'k1olésvojimi negatívnymivpl}./mi p amo alebo nepťiamoobmedzujú
pozemkov,
využitiesusedných
- pohyb ob}'vatel,ova doplavných prcstriedkov v ochmnnom pásme vedenia 400kVA (mimo
pozemné
komunikácie,kiŽujúcevedenie)
.
všetl.f dťuhyčinnostinegatívnevpl:fuajúcena obýnéprostredie,
- priemyselnáa polhohospodárskaqýroba s negatívnyrnia rušiýrri vpl}.r'mina obýné
prostredie,
- skladové
plochya plochytechnichichzaliadenínadmiestneho
významu,
. plochy slúŽiacepre stavebnictvo,
' zadadeniaso zvýšenýninfuokmina dopťalu,parkovanie,hluk,vibrácie,prašnosť
a zápach'
II. Int€N€nčné zásahy
- novávýstavbana noqÍchplochách.
m. Intenzitazástavby
- minimálna{ýmeŤa
pozemkuprezástavbuvol'nestojacimi
stavebného
600 m.
rodinnýmidomami
- maximálneprípustné
40%
parcelyprerodinnýdom
zastavanie
UŠChoÍyl'ísky crob _ Čie g VodL

stnnfl č.26z32

-

ma'ximálnypočetnadzemných
podlažibýovéhodomu
regulovane
ochrannýmpásmomvodoromej prekážkovejroviny a ochradljŤn pásmom kuželbvejploclry Letiska
M.R'Štefánika
Bratislava(viď grafickáčast).
fv. Urbanistická štrukhÍra
- pri na!Ťhovanej
p
regu]áciustanovené
zástavbebudúpodmienlrypre spósobzástavbya objemovú
p]ánu
spracovaní
úz€ m ného
zóny.
y. ze|eň
- dodržať
miestnybiokolidorfuorenývodnýŤn
tokomČiernavoda so sp evodnouzelei1ouv šírk€ 1520m,
- zachovať
mieshlebiocentrum',Čerešňový
háj..,
. zachovaťlíniovúizolačnú
ze]eňpozdjžodvodňovacích
kanálovs ochrannýmpásmomv šírkemin. 5
rn od brehovejčiaryna obidvestrani,
- navrhnťlť
líniovúzeleň komunikácií.
VI. Dopravná obsluha
- dopravné
vstupydo lokalityriešiť:
- z nalŤhovanejmimoťrrovriovej
križovatla na dialhici Dl,
- napojením
na c€ s tu ý5021Vajnory-Pezinoka III/502]2chofl/átslryGrob-ciemavoda'
\.II. T€ c hnická obsluha
- ponechaťúzemnú
(třasalýtlačnólro
rezervupre trasovanievyšších
rádov technickejinfraštrulŤiry
a tlakovéhopotrubia zČov Modra do ÚČov BťatislavaVrakuňa, prečeryávaciestanice,
trafostanice),
- ponechaťÍlzemnú
rczeÍvuprc navrhovanédopravnéa technickékoridory,
- t€ c hnické riešenieodvederriaplíva]oýýchdažďovýchvód bude súčastbu
spracovaniaúzemného
plánuzóny.
požiadaYky
\r I. Špecifické
- pŤehjb;ťnavrhovanúkoncepciu podrobnejšouúzemnoplánovacou
dokumentáciou územnýŤn
plánom zóny'
- navrhovanýregulačnýblok bude, v zmysle prílohyč. 8 zákona ě. 2412006Z'z. o posudzovaní
vp]yvov na ZP adoplneníniektorychzákonov,podrobenýv d'alšomstupni posudzovaniuvp]}ryu
prostredie
uvažovaných
činností
na životné
a zdravie.
- pri novej qÍstavbedodržať
podmienlryv zmysle sTN 73 403l, STN 73 0580 a STN 73 4301 a
Na adeniavlády sR č.40/2002Z.z (hlukováštudia).
Id€ n tifikačnéčíslo

u49

charakteristika súčasného
lTužitia
- p]ochyvyužívané
póda s odvodňovacími
kaná]mi,
v súčasnosti
ako po]hohospodárska
- územiesituované
južneod zastavatrého
úz€ m ia sídelnejčastiČiernavoda a severneod býalých
polhohospodárskych
areálovv ]okalite''Tťiblavinď..
Limity
- vodnýtok Čiernavodaso sprievodnou
pásmom
zeleňoll ktoqýtvorímiestnybiokolidors ochranniŤn
predmetnej
lokality,
okajom
v
celkovej
šírke
15-20
m
v
kontake
s.južným
wmedzeným
- líniovépřvky existujúce
pásmom5 m
odvodňovaciekanáleso sprievodnouzeleňou's ochťanný'Ín
od brehovejčiarykanálana obidvestranypreprístllpsplávcutoku(v zmysles 49 zákonač.3ó412004
Z.z' ovodách)' niektorékanále sú súčasťou
interakónýchpťvkovalíniovej zelene navrhovanej
v MUSES.
- absenciavsakovacejschopnostikanáIovejsietepre odvedeniepÍívalových
vód z územi4
daždbqÍch
- po|.ne
hnojis|'o- ntrmá|ikridacia.
- ochlaÍmé
pásmovodolovnejpíekážkovej
Bratislava.s obmedzujúcou
rovinyLetiskaM. R. Štefánika
výškou172m n.m' B.p'v' (ryznačené
v gřafickejčastidokumentácie),
- ochÍannépásmo L:uželbvejplochy Letiska M' R' stefánika Bmtislava, ktoréhoobmedzujúcaqýška
páýnavodorovnejprckáŽkovejroviny,tj. od qišky 172,00m n'm.B.p.v.
stupaod okaja ochmnného
(1
v $afickej častidokumentácie),
so sklonom4% :25)aždo výšky272'00m n.m'B'p'v' (lYznačené
- ochÍanného
pásma vodoro\'nejprekážkovejroviny Letiska Vajnory. s obmedzujúcouvýškou162'00
UŠClnnú|sklj GÍob- Čienú Vola

m n.m.B.p.v.
I. záváznéfunkčné
lTužitie
Dominantnéfunkcie
byto\ai zástavbu,
zmiešanéúz€ m ie s mestskouštrukturous prevahouplóclr pře malopodlažnú
obtné budolY a rekleáciu, vrátane dopravnej a technick€j infraštiuktúrya
plóch křajinnejizolačnej
zelene:
. zariadeniazákladnejobčianskej.vybavenosti,
- b]tsaniev polyfunkčných
s býaním)'
bytoqýchdomoch(funkciez1účitelhé
- bývaniev nalopod]ažných
domoch'
býoÚch a ťodirrných
Prípustnéfunkcie
doplnkovéfunkciei
- špoltové
plochya zariadenia,
- administratívne
zaŤiadenia
ob}4rýchdomov,
ako súčasť
- prevádzlryneýrobných slLržieb'
Učelovoviazanéfunkcie
- dopravné
tJasya zaliadenia,pešietrasy,plochya zariadeniastatickejdoprarT,
- převádzkové
plochy,
. plochy verejnej a rekreaěrrejparkovej zelene,
- plochylíniovejizolačnej
zelene.
- ob}'tnáa rekreačno.oddychová
zeleňna pozemkochrcdinnýchdomov
- vodnétrasyaplochy'
NepŤípustné
funkci€ :
- všetkydruhy činnosti,ktorésvojimi negatímymivplyvmi priamo alebo nep amo obmedzlÚťl
pozemkov,
vyuŽitiesusedných
- všetlrydruhyčinnostinegatívne
prcstredie,
na ob),'tÍté
vp]:ivajúce
- priemyselnáa polhohospodfuskaqÍroba s negatívn}'rni
a rušiqimi lpl)vmi na ob1tné
prostredie,
- skladové
plochya plochytechnickýchzaťiadení
nadmiestneho
Úznamu,
- plochyslúžiace
pre stavebníctvo,
- zariadeniaso zÚšenými nrírokmina dopravu,parkovanie'hluk, vibrácie, prašnosť
a zápach.
II. Intervenčné
ásahy
- nová výstavbana notých plochách'
m. Ilrtenzita záslavby
. minimálnal^ýmera
stavebéhopozemkuprezástavbuvolhe stojacimi
600 m2
rcdinnýni domami
- ma,ximálne
35%
prípustné
pa.cely
prc
dom
zastavanie
rodinný
- úaximálnypočetnadzemných
regulované
podlaŽibyovéhodornu
pásmomkuŽelbvejplochyLetiska
ochnnn:ían
pásmomvodorcvnejprckážkovej
loviny a ochřannýŤn
M'R'ŠtefánikaBratislava (vid, grafická čast)
fv. Urbanistická štruktúra
- pri na!Ťhovanej
p
rcgrrláciustanovené
zástavbebudúpodmienkypre spósobzástavbya objemovú
plánuzóny.
spracovaní
územného
y. ze|eř|
- dodržať
miestnybiokoridortvorenývodnýmtokomčiemavoda so sprievodnouzeleňouv šíIke1520m,
- zachovaťlíniovúizolaěnúzeleňpozdíž
pásmomv šírkemin' 5
kanálovs ochťanným
odvodňovacích
m od brehovejěiary na obidve sbany'
- na\.rhnúť
liniovÍzelenkomunikácii
\.[. DopŤavnáobsluha
- dopravnévstupy do lokalib/ ešiť:
- z nalŤhovanej mimoúrcvňovej k žovatl.J na dial'nici Dl a navrhovanej obchvatovej
komunikácie.
- napojením
komunikácirrlvánkapri Durraji-Ciema
na cestu[ý5021 Vajnory.P€ z inok a ítčelovú
UŠChon,drsk! Gfob - Čiena vodc

s|furuč.28z32

\.II. T€ c hnická obsluha
- ponechať
Ťezervu
predopřavné
územnít
atechnickékoridory'
- ponechať
stanicuRs1,
územnú
r€ z eÍvll prc navrhovanú
re$l]ačnú
- technickériešenieodvedeniaprívalo.i"ých
spmcovaniaúzemného
vód bude súčastbu
dažd'ových
plánuzóny'
VIII. Specificképožiadavky
- přehlbiť navrhovanúkoncepciu podrobneišouúzemnoplánovacou
dokumentáciou územnjŤn
plánomzóny,
- navrhovanýregulačnýblok bude, v zmysle prí]ohyč. 8 zákona é' 24/2006Z'z. o posudzovaní
vpl}Ťovía ŽP a doplneníniektoqhh zákonov' podrobenýv ďalšomstupniposudzovaniuvplyvu
uvaŽovanýchči lostína živoméploshedie a zdravie,
. pri novej qýstavbedodržať
podmienkyv znysle STN 73 40]l' sTN 73 0580 a sTN 73 4301 a
NaÍiadenia
v]ádysR ě.40/2002Z.z (h1ukováštúdia).
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Identifikačné
čísIo

charakt€ristika súčasného
lTužitia
- plochyr5'rrŽivané
póda'
v sťlěasnosti
ako polbohospodárska
. ťrzemie
je situovarré
južrreod zastavaIého
územiasídelnejčastiČiernavoda - lokalita ''suché
miesto"
Limitv
. vodnýtok Čiemavodaso sprievodnou
pásmom
zeleňou,ktoÚ tvorímiestnybiokoridors oclrrannýtn
]okaliry,
rymedzenýmv celkovejšírke15-20m - v kontaktes iužnýmokajom pťedmetnej
. líniovéprvlly existÚúceodvodňovaciekanáleso sprievodnouzeleňou's ochmnnýmpásmom5 m
od brchovejěiarykaná]ana obidvestranypře p s1xpsplávclltoku(v zmysle$ 49 ákona č'364/2004
Z.z' o ýodách), niektoré kanále sú sťlčasťou
interakčnýchprvkov a líniovej zelene na!Ťhovanej
v MUSES.
- mokťaďové
územiev západnejčastiriešenej
územiechránenéRamsarskoudohodou }Ymedzené
lokality,
vodnýtok ciema vodaso sprievodnou
zeleňou,l.1oÚ fuo miestnybiokoridors ochrannimpásmom,
vodný tok Blahutov potok so sprievodnouzeleňou,ktoqÍfuorímiestnybiokoridors ochranným
oásmom.
územia'
pásmov ší.ke100m zasahujedo ešeného
čoV ''čiernavodď' _ hygienické
ochranné
ochÍanné
pásmovodorovnejpŤekážkovej
ťovinyLetiskaM. R' stefánikaBratislava,s obmedzujírcou
v grafickejčastidokumentácie),
Úškou 172m n.m'B.p'v' (lYznačené
!.ýška
pásrnokuže|bvejplochy Letiska M. R. StefánikaBratislava,].1orého
obmedzujílca
ochíanné
stúpaod okrajaochřanného
pásmavodorovnejpÍekáŽkovej
loviny,tj. od qÍšIry172,00rn n.m'B'p'v'
v gřafickejčastidokumentácie),
so sklonom4% (1|25)aždo l"ýšlry272'00m n.m'B.p.v.(\ryznač€ [ é
pásmavodoťovne-j
plekážkoýej
ochÍanného
rcviny LetiskaVajnory,s obmedzujťLcou
ýškou 162,00
m n.m.B.p.v.
I. Záviizné funkčnó lTužitie
Dominantnéfunkcie
zmiešané úz€mie s iýlučnou zástavbou lodinných domov a rekreácie, !Ťátane dopravnej
a plóch krajinnejizolačnejzelenes v}tvorením
atechnickejinfťašhuktury
zóny. v šfuke30 n s vhodnou Úsadbou zelene (v zmysle
,,pufračnej
projektu'ktoď budespracovaný
stupňochdokumentácie):
v podrobnejších
- zariadeniazákladnej občiarrskej
r'ybavenosti.
- b]Ívanie
v Íodinných
domoch'
Ptípustnéfunkci€
doplnkovóf nkcie:
. špoÍové
plochya zariadenia.
Účelovoviazanéfunkcie
- dopravné
dopra\ry'
pešietrasy'p]ochya zariadeniastaticke.j
trasya zariadenia,
- prevádzkovéplochý
aš ChonnfikJJ crob

čierna Voda

sífu a č.29z32

- plochyverejneja lekťeačnej
palkovejzelene.
- p]ochyliniovejizolačnej
zelene,
- obýná a rcl(Ieačno-o(ldychová
ze]eňna pozemkochrodinnýclrdomov.
N€ p rípustÍéfunkcie:
' všetkydruhy ěinnosti,ktorésvojimi negatívnymi
obm€ d zlÚú
vp]}"ýmip amo alebo nepťiarno
pozemkov,
využitiesusedných
- všetkydnrhyčinnostinegatívne
vplývajúce
na obýlé plostedie.
- přiemyselnáa polhohospodfuska
qiťob4plochystavebníctva
a skladov,
- ploclrytecbnickýchzaťiadení
nadmiestneho
{ýmamu,
- plochyslúžiace
pře stavebníctvo,
- za adeniaso zvýšenými
a zápach'
hluk viblácie,prašnosť
nárokmina dopravu,parkovanie,
II. InterTeněné
zásahy
- nováqýstavbana novýchplochách'
m. IntenzitazáŠtavby
- minimá]navýmerastavebného
600rrr,
pozemkuprc zástavburodinnýrnidomami
- minimá]navýmerastavebného
pozemkupreástavbu rodinrr]fnidomami
1000m,
v dorykus ochrannýmpásmomNPR Šúr
- ma,ximálnepťípustné
35%
zastavanieparcely prc rodinný dom
- ma.ximá]neprípustné
zastavaniepaícelyprc rodinný dom
25%
v dotykus ochBnnýn pásrnomNPRŠúr
,75%
- min' indexzelenev dotykDs ochrannýmpásrnorn
NPR Šúr
- ma,ximálny
1+1podl'
početnadzemných
podlaŽírodinrrého
domu
fv. Uřbanistická štruIftúra
- pťina!Ťhovanej
pri
zástavbebudúpodmienkypre spósobzástavbya objemonlrcguláciustanovené
spracovaní
p]ánuzóny'
územného
Y, Zelei
' dodrŽaťmiestnybiokoridortvorenývodnjm tokom B|ahuto!potok a Čiemavoda so sptievodnou
ze]eňouv šírke15-20m.
- navůnúť
líniovúzeleňkomunikácií,
- navŤhnúť
pufračnú
zónu medziNPR Súra obýnúzástavbu.
\.I. Dopravná obsluha
- dopravnévstupy do lokality riešiť:
- napojením
voda
na cestuúčelovú
komunikáciulvánkapri Dunaji-Čiema
- napojením
(Trasa
F) cez križovatkll
novonavlhovanou
komunikáciou
''Kl.. na D1'
\.II. T€ c hnická obsluha
. ponechať
Íezervupredopravné
koridory'
úzennú
a technické
- t€ c hnické riešenieodvedeniaprívaloých dažďowýchvód bude súčastbu
spracovaniaúzemného
plánuzóny'
VItr. Specificképožiadavky
- pťehlbiťnavrhovanúkoncepciu podrobnejšouúze]nnoplánovacou
dokurnentáciou- úzejnnýn
plánomzóny'
- na\ŤhovanýregulačqÍblok bude, v zmysle p lolry č. 8 zákon^ ě' 24/2006 Z'z. o posudzovaní
vp|yvov na zP a doplneníniekoýh zákonov' podrobenýposudzovaniuvpl}'vl uvaŽovaných
proslredie
činností
naži\omé
a zdra\ie.
- pri novej lýstavbe dodržať
podmienkyvzmysle sTN 73 4031, STN 73 0580 a sTN 73 4301 a
Nariadeniavlády sR č.40/2002Z.z (hlukovášttidia).
LoKALITA

č.3
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Ideítifikačné
číslo
chaťakteristikasúčasného
lŤužitia
UŠChoÍ|,t$k! G|ob

Čier a Vodn

SíÍanflč.30z32

.
-

plochy\''}užívané
pód4
v súěasnosti
ako polhohospodfuska
časťlokality s identifikačn]fn
číslom42, ktorébolo v ÚPN obce Choffátsky Grob 2001 schvál€ n é
prc funkciuvýroby.

Litniry
- vodnýtok Čiernavodaso sp evodnouzeleňou,ktoď tvoríniestny biokoridors ochrannýmpásmom
lokality,
v celkovejšíIke15-20m - v kontaktes južnýmokrajompredmetnej
rymedzen])'m
- ocbťanné
Bmtislava.s obmedzujúcoll
pásmovodorovnejprekážkovej
roviny LetiskaM. R' Štefánika
(\'Yznačené
glafickej
172
ln
n.m.
B.p.v'
v
časti
dokumentácie),
Úškou
- ochťanné
výška
pásmokužel'ovejp]ochyLetiska M' R' Štefánika
obmedzujúca
Bratislava,k1orého
pásmavodorovnejprekážkovej
mviny,tj. od iÍšIry]72,00trtn.m'B'p'v'
stúpaod okaja ochranného
v $afickej č4stidokumentácie),
so sklonom4% (1|25)aždo výšky272,00n n.m'B.p'v.(\yznačené
- ochranného
pásmavodoro.r'rrej
preklážkovej
rov;nyLe.iskaVajnory,s obmedaÚílcouvýškou162'00
m n.m.B.p.v.
I. záváznéfunkčné
lTužitie
Dominantnéíunkcie
zmiešanéúzemies mestskoušh.uktúťou
sprcvahou plóch ple oběianskulybavenost: vrátane
a plóch kajinnej izolaěnejze]ene|
dopřavneja technickejinflaštruktúry
. zariadeniaobčianskejwbavenosti:
- obchodné
a zábavnézariadenia,
centrá,obchodnózariadenia,
ku]túme
- obsluŽnávybavenosť
charakeru.
komerěného
. zariadeniavelejnéhostmvovaniaa prechodnéhoubýovania,
- polyfunkěné
s bývaním)
býovédomy(Íunkciezlučitelhé
Prípustnéfunkcie
doplnkovéíunkcie:
. prevádzla ner"ýrobn.jchslLrŽieb,
- plevádzky podnikateťshých akivít nevýrobných (drobné remeselné prevádzlry seflisné,
a rušiqi'chvplyvovna obýnéúzemie.
opravárenské
služby)bez negatívnych
Úče|ovoviazanéfunkcie
- dopravné
doprary,
pešietrasy,plochya zariadeniastaticke.j
trasya zariadenia,
- Fevádzkové plochy'
- plochy verejnej,parkovej a rekeačnejze]ene,
- plochylíniovejizolačnej
zelene'
Neprípustné
funkcie:
- všetlrydíuhyčinnosti'L1orésvojimi negatívnymi
vplyvmi priamo alebo nepriamoobmedzujú
pozemkov,
ryužitiesusedných
přostredie,
na životné
všetl.adruhyčinnosti
negatívne
vplývajúce
- priemyselnáa polhohospodárskavýroba s negatívnymia rušivýmivpl}'vmi na životné
Dťostredie"
. skladové
Yýznamu,
plochya plochytechnickýchzaliadenínadmiestneho
- plochyslúžiace
pťestavebníctvo'
- zariadeniaso zÚšen;foninrárokmi
a zápach.
na dopravu,pařkovanie'hluk, vibrácie'prašnosť
II. Int€ r € n čné zásahy
- novávýstavbana novýchp]ochách.
III. Intenzita zástavby
- maximá|n)
Íegulo\áné
poČet
podlaZi
nad./emnjch
ochrannýmpásmom vodoror'rrejprekážkovejroviny a ochťannýmpásmom kuže]bvejplochy Letiska
M'R'stefánikaBratislava(viď gřafickáčasť)
Iv. Urbanistická štruktúra
pÍi
- pri navrhovanejzástavbebudúpodmienl.fpre spósobzrástavby
regu]áciustanovené
a objemovú
p]ánuzóny.
spracovaní
územného

v. zeleň
-

miestnybiokoridortvorenývodnýŤn
tokoma Čiemavodaso sp evodnouzeleňouv šírke] 5dodržať
20m,
- navÍhnúť
líniovúzeleňkomunikácií'
vI. Dopřavná obsluha
Uš chon,áískJ,GÍob- čierna Vodl

slru fl č.3|z32

-

dopravnévstupy do lokaliq' ešiť:
. z navrhovanej
mimoúrovňove.j
kižovatlryna dialbici Dl 1Túsa c, F) z kiŽovatku',Kl..'
vII. Technická obsluha
- ponechať
rezervupre dopÍavné
územnú
a tecbrrické
koridory,
- technickéri€ š enie odvedeniap valotých daŽďovýchvód bude súčastbu
spmcovaniaúzemného
plánuzóny'
WII. Špecifi
cképožiadavky
- prehlbiť na!Ťhovanúkoncepciu podrobnejšouúzemnoplánovacou
dokumentáciou- územn:ím
plánomzóny,
- navrhovaný regulačnýblok bude, v zmysle prílohy ě. 8 Ákon^ č' 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na ŽP a doplneníniel1orych zákonov, podrobenýposudzovaniuvplyvu uvažovaných
prostrediea zd.avie,
činností
na Životné
- pri novej qýstavbedodlžaťpodmienkyv zmys]esTN 73 4031, STN 73 0580 a STN 7] 4301 a
Naťiadenja
vlády sR č'40/2002Z'z (hlukovášíldia)'
7'2 Etapizácia Ťozvojaúzemia
vál'adom na značný rozsah riešenéhoúzemia bude etapizácia rozvojových zimerov upřesnená
v podÍobnqjších
stupňochúzemnoplránovacej
dokumetltíci€'
7'3 v€ r ejnoprospeš|réstaYby
p|ánovaní
a stavebnomporiadku
Pre verejnoprospešné
stavbyv Znysle zákonač.50119,16
Zb. o Írzemnom
predpisovZmenya dop1nkyč.]/2006ÚPN obcechorvátskyGrob navrhujú:
v zneníneskolších
- navŤhované
koridorykomrrnikácií
- navŤhované
koridory a zariadeniatechrrickejinflaštruktúry,
- územnáťezera ple pfl/IryMUSES a plochy pre \rysadbuze]€ne.
Presnélymedzenie plóch prc verejnoprospešné
stavby a ich lokalizáciu bude predmetompodrobnejšich
(UPN-Z)'
stupňovprojektovejdokumentácie

I]ŠChonútsk! G|ob
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