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1. Názov dokumentáciei
zmeny a doplnok ě. 1/2oo8k ÚPN obce chorvátsky Grob 2oo.| - |oka|itatJ53

2. obstarávatel': obecchorvátskyGrob
Predmet riešenia:
Predmetomriešeniaje Návrh zmien a dop|nokč' 1/2oo8k ÚPN obce chorvátskyGrob
2001- lokalitaU53.
Podkladomje UrbanistickáštÚdiazástavby |oka|ityU53 V chorvátskomGrobe poze.
v sú|ade
a715l3kat'úz'chorvátskyGrob' Vypracovanej
mokparc.č.714'715|1,71512
zo dňa
2006
ktoréuznesenímé' 36|02
s rozi.|odnutím
obecnéhozastupite|'stva,
6.7'2006 schvá|i|ozadanie pre VypracovanieUrbanistickejštúdieV zmys|e zakona
podk|adupre zápredpisovako Územnop|ánovacieho
č.5ol1976
zb' v zneníneskorších
stavbuv lokaliteU53.
ú|ohy:
Dóvod a cie|,obstarania
Schvá|enierozvojovýchzámeróv obce vyjadrenýchv dop|nkuč' 1/2008k schvá|enému
pripravu
a zabezpeČiť
p|ánuobce chorvátskyGrob 2oo1 _ zdokumentovať
územnému
podk|aduna:
územnop|ánovacieho
má|opod|ažnej
bytovejzástavbyvytvorením
. zménufunkčnéhovyužitiaúzemia(PPD nedz| štátnoucestoul||/5022- Béínolápozemkovparc' č.:714, 715/1,7152 a
častí
kovo-choÍvátsky
c.ob (zostávajúcÍch
715/3 v cetkovejÚmere 33346 m2)a hranicouzastavanéhoúzemiaobce' ktoÉ
zahrňujeúzemie|' etapyzástavby. pre doplneniep|ochyuvedenýchpozemkovza- má|opodlaŽná
býová zástavbapadnýmsmeromzmenouich funkčného
Využitia
||.etapazástavby.
Vymedzeniériešéného
územia:
územie V severnej po|ohe obce medzi štátnou cestou |||/5022- Bernolákovochorvátsky Grob po stanovenúhranicuzastavanéhoúzemiaobce - časťpozemkov
parc.č.:714,715|1'
71512a715E'
Mierka soracovania:
p|ánuchorvátskehoGrobu_ V texte
a) širšieúzemie: zmenšenývýkresúzemného
b) vymedzenieloka|ít
a plóch pre zmenya doplnky_ grafickáschéma
c) riešené
územie: m_1:500
Rozsah riešenia:
po.
a) Textováčasť:rozborÚzemia' návrh urbanistického
riešenias konkretizovanim
žiadaviekpodmieňujúcich
a reguIujúcich
zástavbuV danomúzemí'náVrhzáVázných
a smernýchreguIativov
na parcelu'
b) Grafická časť;dokumentáciavyjadrujúca
zámery zás|avbypodmienenépre|oŽkou
vzdušného
vedeniaVN a funkčno-priestorovú
regu|áciuÚzemia s podmienkamina
parcelu.
Podkladom je wpncovaná urbanistická š!údia zástavby predmetnej lokality
v hraniciach zastavanéhoúzemiaobce a v súlades ÚPN-a chorvátsky Grob 2001 obpozemkuparc' é'714' Návrhregulačného
staranejVlastníčkami
Úkesu je prílohau
7. spracovate|': Ing'aÍch'Arnošt|\'íitske'
architekt,a kolektíV
autorizovaný

Langsfeldova
26,81104 Bratislava
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Textová čast'
vzťahov:
Požiadavkyz hradiska ši.Ších
súvisiacevzťahyk organizmuobce a
Podk|adompre vymedzenieje územievytvárajúce

pÍestavuje
nasledovný
Výsekz UPN obce>

Územie predmetnej|okalityje vyme.
Jzené a ohraničené
zo záDaduhranicou
zastaveného
územiaobce podla Dlatného
ul-N oDce, zo severnel strany nranlcou
oozemkuparc. č.:7'16'z východnejstrany Karpatskou u|icou, z juŽnej strany
pozemkomparc.č'713. hranicapozemkov riešených urbanistickou štúdiou
,chorvátskyGrob _ od Hornýchzáhumenic oo Prieěnice"ore novúzástavbu rocinnýmidomami.

\-

na.
konceptenávrhuriešenáje optimá|ne
zák|adnoupožiadavkou,
Korá je v urbanistickom
pojenieÚzemiana miestnukomunikaěnÚ
sieťspósobom,ktorévytvorivhodnépodmienky
podmienky
predstavuje
prostredia.
technickékva|itného
obytného
Tátopožiadavka
súčasne
ichzaokruhovania.
ho riešenia
napojenia
inžinierskych
sietí poŽiadavku
ob|asťpotoka
Vlastnéúzemieje miernespádované
západnýmsmerom(vodozberná
cjerna voda),cez územie1Jozemok714\ je ýedenývzdušnýrozvod22 kV na betónových
pásmami(ok.emochranného
stípoch'Územienieje priamodotknuté
Žiadnymi
ochrannými
pamiďkovou
pásmavN rozvodu),
zÓnou.
anipamiatkovou
rezerváciou
a|ebo
PoŽiadavkyz hladiskariešeniav|astnej|oka|ity:
je navrhované
Predmetné
územie'
ktoré
na zástavbuv dvochetapách(ll.etapaje podvyužitieúzemiav doplnkuk platnému
mienenáschválenímpredkladanejzmeny funkčného
_
a715l3{celkovávýmera
ÚPN Chorvátsky
Grob 2001)' pozemkypar' č'|714,715h,71512
= 4,7360ha). medzištátnoucestou|||/5022
a Karpatskou
ulicou,budemaťsamostatnú
jednot|ivé
pozemky.
prístupovú
stavebné
komunikáciu'
na ktoÍú
súnapojené
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Pozemokparc' č' 714 (celkovoo \,ýmere24 919 m1bude delenýa to :
. na pozemokpre komunikáciuD1 Mo 7,25l3ovo výmere5 21o m2_ V ce|ejdižkeparcely č.714'
. na pozemokvymedzenýhranicouzastavaného
územia6 126m2(t.etapazástauby)na
zástavbu1o sámostatnestojacichrodinnýchdomovo priemernejVýmere620 m,
Pozemkyparc.č:715!1,715t2a715Jg (cetkovoo výmere22 442 m,) budúde|ené:
. na pozemokpre |'avostranný
chodníkVo \.ýmere37o m2 - V ce|ejdiŽke parcely č'
715t1,
. na pozemokvymedzenýhranicouzastavaného
Územia6 539 m2(l. etapazástavby\na
zástavbu5 samostatnestojacichrodinnýchdomovo priememejv'ýmere1 200 m,

Uřbanisticko.architeKonickériešenievo vzťahuna funkěno.priestoíovúoíganizáciu a
kompozíciuúzemia:
Funkčné
VyuŽitieúzemiaje stanovenéplatnýmÚPN chorvátskyGrob a náVrhriešenia
uvedenýzámer rešpekujev p|nomrozsahu'
komunikáciouna plochy
aj priestorovorozdelenéprístupovou
Územie je organizačne
je
jej
po
pre zástavbu
oboch stranách.Navrhnutá ako dvojsme|náukl'udnenáDí V zmysle
cesty |ll/5022s miestnou
novejdopravnejnormy,umožňujepoádované prepojenieŠtátnej
sieti, a napojezaokruhovanieinžinierskych
komunikáciou- Karpatskouu|icoua zabezpečÍ
nie Vytvorených
stavebnýchpozemkov(komunikácia- pracovnýnázov Príečnaulica)e zahrnutádo objektovl. etapy)'
riešenieje zameranéna moŽnosťumiestneniasamostatUrbanisticko.architeKonlcké
Vrátanepodkrovia'
ne stojacichrodinnýchdomovdvojpod|ažných
Funkěno-priestořováregu|áciaúzemias podmienkamina parce|u
Úprava územiadeleníňce|kovona 49 stavebnýchpozemkov_ V l. etape 15 stavebných
pozemkovs náVÍhomVnútornej
prístupovej
komunikácieje zák|adnoupriestorovouregu|avo výmeráchcca 600 - 1200 m. a umiestneciou územia.stavebnépozemkysúVytvorené
indexuzástavby'Regu.
óiaramia IegulatíVom
nie stavbyna nichje regulované
regulačnými
- sxot4 s.Í.o';í'oŽpredstavuje
vypracovanej-štúdie
rešpektovanie
|atíVzástavbysúčasne
nosÍi odvedenia pivalových daždbvých vód z Územia ciema voda-20o6. (p.i|oha)
zastavaniapozemku'
V súVis|osti
so stanovením
regu|atívu
DemograÍickýnárast obyvatefoY
uvaŽovať:
Po realizovaní
zástavbyrodinnýmidomamiv obochetapáchje potrebné
=
196 obyvatelov
49 RD x 4obýRD
Požiadavkyéko|ógiea ochřany a tvořby životnéhoprostředia
Lokalitaje organickousúčasťou
obce v jej rozvojovýchzámerochdobudovaniamálopod.
prostrediazabezpeěi
obýnéhoa životného
IaŽnoubytovoužástavbou.chaÍakterkvalitného
priesto.
komp|exné
a uce|enériešenievýstavbyrodinnýchdomovs upravenýmexteriéro\.ým

zneny a doplnokč' 1/2008k ÚPN obce choNátsky Grob 2001 - lokalila U53

narec 2008

3

abec ChÓNátsky Grab

pre danú|oka|itu.
|.om'primeranýmisadovýmiúpravamivo Vzťahuk podmienkam|\i]ÚSEs
detailom'
uóanistickýma architeldonickým
dokumentunevyp|ýVapožiadavkaochrany konkrétnych
z Vyššiehoúzemnoplánovacieho
zony'
rezerváciea|ebopamiatkovej
pamiatokani vp|yVpamiatkovej
Priodhaleníprípadnýcharcheo|ogickýchná|ezovp|atiaVšéobecnézásadyapredp|syo
pamiatkovému
uradu'
ich nah|ásenípríslušnému
polnohospodaF
jednotiek-jebonitovanýchpódno - eko|ogickych
Na zák|adecha|akteristiky
pouŽnie pi zmene funkčnehoWužitiauze.
ska póda |navrhnutána nepoťnohospodárske
regiónuve|mitep|ého've|'misumia'formoudoblnkuÚPN o;bce\zarádenádo i(limatického
chého'nížinného
s Driemernoutep|otouV januári_1 aŽ _2o c. s priemernouteplotouVo Veobdobias tep|otouVzduchunad 5o c 242 dni.
oetačnom
obdobííd až'17oc a dÍŽkou
nachádzajú:
Ž h|avnýchpódnychjednotieksa na predmetnej|oka|ite
kar- ě",nb..nie Úpické plytkéna'a|uviá|nych
sedimentoch,stredneťaŽké'Váčšinou
bonátoVé
- hnedozemetypickéažhnedozeme|uvizemné
na sprašovýchh|inách'stredneťažké'
lahké
Pódy sú na rovine,bez prejavup|ošnejvodnejerózie, súVšaknáchylnéna pósobenieVeaŽ |'ahké'
ternejerózie' sú bez ske|etu'sÍedneťažké
Požiadavky
na dopravnúobs|uhu
a miestnukomunikáciu_ Karpatskúu|icu,
Územie je napojenéna štátnucestu |||/5022
novovybudovanou
komunikácioudo kto|ejbude u|oženýzemným káb|om22 kV pre|oŽky
vzd. vedeniaVN.
PÍe zabezpečeniepožadovanej
kapacityet. prudubude potrebnézosiInenietransformátorav Tss a výstavbanovej trafostanicena v|astnom_ rožnompozemku'odčlenenom
z pozemkuparc'č.714 priKarpatskej
u|ici'
prostredníctvom
navrhnutejkomuniPoŽadované
zaokruhovaniesietíje zabezpečené
kácie p|epojením
medzi rozvodmiv jednot|ivých
komunikáciách.PrípojkysietíbudÚ ukončenév kontroiných
šachtáchresp' V skrinkáchumiestnenýchv op|otení'Karpatskáu|icakončí
po|'nácesta' NáVrhriešiúpravu
pri pozemkuparc.č'713 a pokEčujeďa|ejako neudržiavaná
obce k zadaV rozhodnutí
Karpatskeju|icepo pozemokparc.É'715n ý zmys\epožiadaviek
niu.
domovje navrhsúborurodinných
Pristupovákomunikácia
na obs|uhunavrhovaného
(obýnejulice-Mo7,25/30)
nutá vo funkěnejtriedeD1 uk|,udnenej'
obojsmemej,dvojpruhovej
VrátaneVedeniakomp|exnej
technickejinfraštruktúry.
parkovaniavozidielna
stavebnépozemkymajúurěenévstupya vjazdys požiadavkou
jednot|ivých
skriniekmeraniamévlastnompozemkuV súvis|osti
na stanovenéumiestnenie
dií.
PoŽiadavkyna technickévybavenie
V p|ánovanej|okaliteVýstavbyje vybudované
vzd' 22 kV Vedenie- |inkač.139,kto|ejúje
pre|oŽiť'
sek vybudovanýv častiplánovanejVýstavby potrebné
je
Pre|oŽkavzd' VN Vedenia a Vybudovania
novejTS prioritousúěasnes komunikáciou
požadované
na |ealiD1' do ktorejbudúumiestnené
siete- uvedenéobjektysúp|ánované
záciuV |'etape'
Výstavby'
Prek|ádkajenavrhovanákáb|om22- NA2XS(F)2Y 3X1Ž4o v ce|ejdÍŽke
.z
presIučkovné
Ts a
V
navrhnutej
Pripojeniebude realizované
z exist'TS5 VN rozvodne'
prepojéné
na existujúce
vzd' Vedenie'
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PožiadavkytechnickéhoVybaveniaúzemia
_ Vodovod'kana|izáciu'
technickúinfraštruktÚru
Územie bude napojenéna komp|exnú
s |oplynovod,NN a Vo vrátanete|ekomunikačnej
siete.Jednotlivépozemkysú navrhnuté
j
pÍe
V
op|otení'
a niky
odpadovúnádobu
ka|izáciouskriniekmeraniamédií

Technickáinfraštruktúra
í' Vodovodná sieť
zásobovanie vodou
RD -|'etapa
RD - ||'etapa
spolu

-

=15 RD X 4osoby/RD=
= 34 RD x 4 osobv/RD =
=
= 49 RD

60osób
136osÓb
196osób

Priemernádenná pot|ebavodyQp
= 26 460 |/deň
196 osób x 135 |/os/deň
|\4aximálna
denná potrebaVodyQm
o 6 = Q p 1 k d = 2 6 4 6 0l / d e ň X 1 . 4 = 3 7 o 4 4 | l d e ň
Maximá|nahod' potrebavodyQh
|ls
do'77175
Q h = Q m x k h = 3 7 o 4 4| / d eXň 1 ' 8 1 2 4 = 2 7 7 a 3 | | h o =
RočnápotrebaQr
= 9 657'9 m3/rok
Qr = 2d'46 m3ldeňx 365 dní
zásobovanierodinnýchdomovbude pomocouVodovodnýchprípojok'ktorébudúVybudovanéz potrubiarPe 40 (DN 32)' Napojeniena uličnýVodovodnýrád bude pomocou
pásov. Vodomeméšachty9oo X 12ooX 1800 mm na prípojkáchsa vybudu]ú
navrtáVacích
pa|ce|áchtesne za op|otením'
spotrebyvody bude Vo Vodomerných
na jednot|ivých
|V]eranie
šachtáchpomocouskrutkovýchvodomeÍov
V|Vl3-5'
Pre navrhovanép|ochy novej zástavby je uvažovanéso r zásobným potrubÍm
potrubiav koridore
vodovodné
V dimenziáchDN 1oo' ktorébudezaokruhované
na jestvujúce
št.cesta l|l/o a V Karpatskeju|ici'Trasa Verejného
vodovodubude umiestnenázásadne do
priestranstva.
VeÍejného
2. Kanalizaěná siet'

\-

2'1 splaškovákanalizácia
PVc
U|ičnástoka splaškovejgravitačnej
kana|izáciesa Vybudujez hrubostenného
potrubiaDN 3oo a bude zaústenádo jestvujúcejkana|izácieVedenejV ši.
kanatizačného
cesty ||V5o22'Na veÍejnejkana|izáciibudúmin' každých50 m z dóVodu čisteniaa revízie
osadenétypovérevíznekanalizaěné
šachty'
z PVc kana|izačné.
Prípojkysp|aškovej
kanaIizácieod rodinnýchdomovsa vybudujú
potrubia
ho
DN 150. Na každejprípojkesa Vybudujekontro|nárevíznašachtana pa|ce|e
stokubude do odboinvestora' tesneza oplotením'Napojeniedomovýchprípojokna u|ičnú
čiekna potrubí
i'j' :
MnoŽstvosp|aškových
Vód zodpovedáspotrebepitnejVodypre sociá|neúče|y,
Qsp|= 26 460 |/deň= 0'30625|/s
Qsplmax= 0,30625x 2,2= 0,67375lls
2.2 Daždbvákanalizácia
Daždbvé
Vodyzo striechrodinnýchdomov budúodvedenéVo|nena terén'resp. do
Vybudovaných
daždbvých
zbernýchnádrží
zneny a doplnakč' 1/2oo8k ÚPN obce chaNátsky Grab 2oa1 _ bka\ita U53
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DaŽďovéVody z novonavrhnutejkomunlkáciebudúodvedenédo jednostranného
iešenia bude stanoveŽl'abuVedtacesty a šachtamido Vsaku'(pEsnÝ spósob technického
ný na základe hydrogeologickýchsond a posúdenÍav ďalšom stupni prokl<tovejdokumentácte).

3. Plynovodná sieť
zásobovanié pIynom
Pre každýrodinnýdom bUdevybudovanásamostatnáprípojkap|ynuDN 25 s hlavným
Uzáveromplynu' me|aníma Íeguláciouv skrinkeV oplotení.
Vonkajšírozvod sTL p|ynuDN
80 budeVedenýV navrhnutejobslužnejkomunikáciiV priemernejhibke 1,0 m pod terénoma
prepojeniebudezaokruhované
medzišt.cestou|||/5022a Karpatskouu|icou
potrebazemného
plynu:
Maximá|na
49 rodinnýchdomovx 1,5 m"/hod
Ročnáspotrebap|ynU:
x2o2
Qr = 1764 m3lden

=

73,5 m3/hod

= 356 328 m3/rok

potrubias bra|énovou
l,ateriáI Vonkajších
rozvodovp|ynuje navrhnutýz oce|'ového
izo|áciou'V prípadeVýmenyvonkajších
budúaj novonasTL rozvodovz oce|ena po|yetylén
Vfhované
po|ye(y|énu.
sTL rozvodyp|ynuvybudované
z
4. Tep|o a TÚ
domov
Územienieje napojené
rodinných
na žiadnytep|ovod'
tep|oa TÚV si V|astníci
zabezpečiap|ynovýmikot|ami.Nevy|učuje
sa WuŽitienetradičných
zdrojovtep|a- so|áme
ko|ektory
a zemnétepe|né
čerpad|á
V kombináciis kot|amina zemnýp|yn.
5. Elektrorozvody
5.1.
\-

zák|adnéúdaje:
Prúdováa napáťovásúslavaa ochrana pred úrazomel. prúdom
Napáťovásústava; VN - 3 fáz. str. 50 Hz. 22o00V,|T

Trojfázovásústavas neuzemneným
Vinutím
transfo|mátora,
VšetkyžiVésieteVočizemi sú
izo|ované'
VšetkykostÍyzariadenísúpriamouzemnenéspo|očne'
ochrana pred úrazome|.prúdomv normáInejprevádzke:
krytmi,zábranou'prekáŽkou'umiest'm'modosahu, izo|áciou
ochrana pred úrazome|' prúdompri poruche:
ochrana uzemnením
DopInková
ochranapospájanim
prostredie:Vonkajšie,
miemepásmo'|'ahká
námrazováob|asť
NN: 3+PENstr.,soHz,400/230VTN-C
Pod|,asTN 33 2000-4-41č|'412p|e žiýéčastiV normá|nejprevádzke|
al 412.1 ochrana izolovaním
živýchčastí
bl 412.2ochrana zábranamia|ebokrytmi
cl 412'3ocfiana prekáŽkami
d/ 412'4 ochranaumiestnením
mimodosahu
Lneny a doplnok č' 1/20a8kUPN obca choNátskv Grob 2001 - lakalita U53
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p.e neživé
častipri poruche:
Podla sTN 33 2000.4-41č|.4'13
napájania
a/ 4,13',1
ochíana samoěinnýmodpojením
bl 413'1'2'1H|avnépospájanie
pospájanie
cl 413'1'2.2Doplnkové
5-2 ochřanné pásma e|ektrickýchvedení
V zmys|ezákona - Zákon o energetikea o zmene zákona č.65612004zb. o Žívnostenskom
predpisovsúochrannépásma elektrickýchvedenídefinované
podnikaníV zneníneskorších
nasteoovne:
pásmo'íom a káblové
vedenieVzemi 1 m na každú
Veden|a.ochranné
22 kV vzdušné
stranu.
EL' ENERGlE: V e|ektromerovýchrozvádzačoch,umiestnených
mieste_ v oploteníobjeKov
na VeÍejnoprístupnom
VYKURoVAN|E A PRíP' TÚV:
na báze zemnéhop|ynu,stupeňe|ektrizácie',A,.
MERANIE oDBERU

5'3

Energetickábilancia

typ objoktu

Pi
íkW/

počet

t

na
b .i .

b.j

Pi /kw/

rodinné
domv

15

49

735

verejnéosvetlenie

o.o7

výkon lřansformáto.a- náv.h

1,75

Ps
Ikwt
na
b.i.
I
1,75

p

Pp
/kw/

Hlavný
isÍič
pÍeo
ELM

0 , 3 1 4 230.8 2 5 4
1

transf.
250kvA

164
250kvA

V ý p o č e zt a ť a Ž e n i aP p ( k w ) n a t r a n s Í o r m á t o r :
Pp (kw)na transformátor:
výpočetzaťažénia
jednotiek
poěetbytových
n =49
=
+
domy) 0,20 0,8/{n=0,314
B Godinné
Pp (rodinné
domy)=B'Pj=0'31a. 735=230,8kW
= 1,o
osvetlenie)
B (verejné
=B' 1,75= 1,0' 1'75= 1'75kW
(občianska
Pp
vybavenost)
5.4
vN prekládka
vzd' 22kVvedenie- |inkač.139'ktorejúsek
V p|ánovanej
loka|ite
\.ýstavbyje Wbudované
je
pre|ožiť'
plánovanej
potrebné
V'istavby
vybudovaný
v časti
Výstavby.
v ce|ejdlžke
Prek|ádkaje
káb|om22. NMxs(F) 2Y 3X1x240
navÍh.
V navrh.Ts
Pripojenienavrhujemrealizovať
z exist.Tss-z VN rozvodne,pres|učkovať
prepojna exist.vzd.vedenie.
a zrealizovat
5.5 vN p|ípojka
VedenimV zemi' pre.
pre navrh.Ts sa vybudujez navrh'prekládkykáb|o\.ým
VN prÍpojka
vo VN rozvodninavrh.Ts'
slučkovaním
zmeny a doýnok č' 1/2008k ÚPN obce choNátsky Grob 2001 - lokalita U53
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Exist. Tss je pripojenáz exist.Vzd' vedenia|inkyč.139kab|om22- NA2XS(F) 2Y 3x1X70'
_ 4ookvA' Ts5 je kioskováfirmy Baro bez
piiaňo na svorkáchtransformatora
ukončeným
sa zaústiexist' prÍVod,
VN rozvádzača'pretojépotrebnédoplniťVN |ozýádzaé'do ktoÍého
zrealizujesa prepojna trafoa navrh'VýVodpre navrh'TS.
NavrhujemVýmenutÍansformátora
zo 4ookvA na 630 kVA, aby bo|a moŽnosťpripojenja
časťnavrh'NN rozvodovz tejtoTs5 ( dižkatrasy NN rozvodovjecca 700m)
5.6 Rozvody NN
z Íozvádzačov
N N |ozvody- ich pripojenieriešiť
z exist'Tss a novejnavň' Ts' konkrétne
jednot|iVé
stavebnej|okapiIierové
skrine
SRP
N N káb|ovými
VýVodmi'ktorébudúnapájať
lity

prierezu1-NAYY-J4x240' ktorésúVzájomne
Káb|oVásieťNN je riešenákáb|amijednotného
zaokruhované.Uzemnenienavrhovaných
skríňbudezemnou páskou pripojenouna spo|očnúuzemňovaciu
sieťverejného
osvet|enia'
5.7 Prípojky pre plánované rod' domy:
Nie súsúčasťou
dodávky zsE.
Samostatnestojacerodinnédomy budúpripájané
z h|avnýchrozvodovsamostatnýmiprípojskrinkách
priamoV elektromerových
kami ukončenými
|ozvádzaěoch,a|ebo v prípojkových
SP0, ktorésa osadia na hraniciparcie|prístupných
z Verejnejkomunikácie,prípadneV oplotenipozemkov.
spodnouhranou0,6m nao UT.
5.8 verejné osvetlenie
NaVňoVanésú osvetlovaciestoŽiarerúrové
Výšky5m so zdrojomsHc 7oW- Napájaniea
v danej ]okaIiov|ádanierozvoduVerejného
osvet]eniabude z exist' rozvoduVybudovaného
té'
5.9 Rozvody tel. a TKB
Navrhovanérozvodytelefónnejsiete a káb|ovejte|evíziebudúV súbehus rozvodomVo a
zaokruhované
na sietev sekto|elJ53.
Všeobecne
Navrhovanékáble VN, NN a Vo budúu|oŽené
V te|esechodníka,súbežnes prístupovou
cestouv navrhovanejstavebnej|okaIite.
a súbehy
U|oŽenienavrhovanýchkáb|ov'križovanie
s ostatnýmiinžinierskymi
siethmibude V sú|ades sTN 33 2000 5-52 za dodÉaniasTN 73
6005' Pri križovanískomunikáciami
do chráničkvFXKV'
budúkáb|ezatiahnuté

stanovené reguIatíVy
l. Urbanistická štruktúra
. radovázástavbaizolovanýchrodinnýchdomovs pravideInou
p9rce|áciou
||. Intenzitazástavby
. Výmeraparcie| 600 - 12oom,
. maximá|neprípustné
zastavanieparce|y |z = 25
. maximá|ne
prípustné
plochami|z= 15
zastavanie
spevnenými
z ktoÚch min' |z = 10 predstavujekonštrukcia
Vodopriepustná
. maximá|nypočetnadzemnýchpod|aží
Vrátanepodkrovia2

Lmeny a daphak č' 1/2ao8k UPN abce chaNátskyGrÓb 2oo1- lokalita U53

marec2A08 8

obec ChaNátsky Grab

|||.ze|eň

. poŽadované
riešeniep|óch zetene V po|oháchorientovanýchk plochám po|nohospopódneho
fondu
dárskeho
. Vybudovať
p|ochyzelene na stavebnýchparce|áchKz = 60
. pririešenírozvojazelenevjej druhovejsk|adbezohl'adniť
spracovanýMUsEs
skladbudomácichdruhovd.evín
reso' uorednostniť
požiadavky
|V. Špecifické
zariešení
požadované
sú' a|ebov podÍobnejšom
regu|atívy
Urbanistiďýmriešením
jednotlivlými
rodinnýmidomamibudúsp|nené,
stavania
pre zástavburodinnýchdomovsúzahrnuté:
naviacdo regu|atíVov
závázné regulaíivy1
- dodržanie
proÍj|u
pÍístupovej
skludnenejkomunikácieD1 (Mo 7'25130)
šírkového
- stavebnáěiara
- odvedeniedažďo\^ich
vód zo striechdo ze|ene(Vsaku)'resp' dáŽd'ovýchnádrží
pre Využitie
vody
úŽitkovej v domácnosti
smernéregulatívy:
. odstupové
\.zdia|enosti
medziobjektmiRD
. odstupové
Vzdia|enosti
objektuRD od hranicpozemkov
- jednotnýcharakteruličného
opIotenia
. stanovenievjazdov na pozemok s oh|adomna umiestneniemeracíchskriniek
jednot|ivých
médií'
- jednotnýcharakterriešenianiky na odpadovúnádobua osadenieskriniek mera.
nia médiíV
op|otení
p|ánu s pod.obnosťouna iednot|ivéparcé|y
charakter pripravovanéhoregu|ačného
|' etapy zástavby

objektová sústavap.ípravyúzemiapre zástavu - |.etapa
v hÍaniciach
územiaobce (ÚPN chorvátskyGrob 2001)
zastavaného
1 . Prístupovákomunikácia kat'D1 (pracovnýnázov Priečnaulica)\ ce|ejdEke
Vedeniav stanovenomÚseku
2 . Pl.e|oŽka
22 kV a demontážuzdušného
jestvujúcou
Ts 5 a navrhnutouTS do telesa chod3 . KábIoVýrozvodpre|oŽky22 kV medzi
.
\.Zd'Vedenie
nikaPríečnej
ulice komunikácieD1 a pripojeniena jestvujúce
4 . RozvodNN vrátaneÍozpojovacích
skríň
svietidiel
5 . RozvodVo vrátanestoŽiaÍových
+
Telekomunikačné
rozvody TKB
zneny a doplnokč' 1/2008k ÚPN obce choNátsky GÍab2001 - lokalita U53
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7'
8.
L
10.

Kanalizác|a
Vodovod
Plynovod
zástavba 15 samostatnestojacichrodinnýchdomov

Grafická časť

1. Vymedzenie
loka|ít
a p|óchprezmenya doplnky
2. Návrhzmiena doplnkuč.1/2oo8
3. Glafické
detai|yregu|atívov

schéma
m - 1:1000

Prí|ohy
(--,

2. Výpis z uzneseniaobecnéhozastupiteťstva
obce chorvátskyGrob k zadaniuna VypÍaco(lz'esenle
Vanieurbanistickejštúdie
č.36pz.2006 zo dňa 6.7.2006- schválenieza.
dania pre wpracovanie Urbanístickejštúdie)
3. Urbanistickáštúdia
|.etapyzástavby. Regu|ačný
výkres m - 1:500
4. GÍafické
detai|yregu|atíVov
5. VJhodnoteniePPF
6' Výber _ expeÉízna
štúdia.sKoy, s'r.o.: MožnostiodvedeniaprivalovýchdažďoÚch
vód z územiaeiema voda-2oo6
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Obec Choruatsk,Grob

Prí|ohy
1. Výpisz uzneseniaobecného
zastupitelstva
obce chorvátskyGrob k zadaniuna vypracovanieurbanis|ickej
(Uzl'esenieč 36/02 ' 2006zo dňa 6.7.2006- schváleniezaštúdie
danÍapre wpracovanieUňanistickejštúdie)
2. Urbanistická
štúdia
|' etapyzástavby- Regu|ačný
výkresm - 1;500
3. Grafické
detai|y
regu|ativov
4. Vyhodnotenie
PPF
5. Výber expertíznaštúdia- sKov s'r.o.: MožnostiodvedeniaprívalovýchdaŽďových
vÓd z Územiaciema voda-20o6
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OBEC CHORVÁTSKY

GROB

obecnýúradchorvátskyGrob,Mila Urbana6, Psc 90025 chorvátskyGrob

Matušová
MaItina
\rofkrova 7
851 01 Bratislava
vAšA ZNAČKA/LIST .

NÁšA zNAČ|'A

chlrvilŠ[y

2926/2oa6

G|.b

P.te\

AabI|\

vjÍpis z unesenia obecnéhozastupiteťstva'

-

obecné zastupitel,stvosvojim uznesenim č 36102 - 2006 zo dií] 6.12006 schval,ujezadanie pre q/pracovanie
y k' ú,
Urbanistickejštuďe - I. etap4 ástavby častilokality Utl chorvátsky Grob paÍc.č.1l4,,7I5l|',7|5/2
chořvátsl]' Grob v zmysle Š4zákona č. 50/1976 Zb o úzernnomplánovaní a stavebnomporiadku (stavebný
zákon) v znenj neskorších
predpisov'predložené
p' BugnárcvouAndreou' Vrablecovouzuzanou a Matušovou
qichto
Martinou, za
podmienok:
-

.
.
-

n,ákladyna navÍhovanú
\,"istavbuinfraštnů1urya inžinierskychbude znášaťinvesiol (verejnývodovod,
verejnákalalizácia' plynovod'vN, NN vedenie'MTs' chodnik' veřejná komunikáciaa p.) pričom
navrhovanéprofily, kapacity a intencie inžinierskychsieti v pryej etapeqístavby budúpripravou aj prc
navrhovanádruhá etapu\tistavby'
lnvestorje povinný spolupodiel,aťsa na intenziílkácii čistiameodpadoqýchvód v Chorvátskom Grcbe
(CoV Chorvátsky Grob) formou príspevkr za každýrodinný dom sumou uíěenouob€cnýi úradomNawhovanéarchitektonické
prediŽiťKa.rpatskáulicu po
riešeniepripojct l te]toLoka]ltyJe potÍebne
branicupoz, 71512a1I5/3 ažpopi domeč'49podla preďoženého
návrhuv kategóňiD ] . ukl'udnená
komunikácia s chodníkoma vsakovacímrigolom.
investorje povinný \'}'riešiťodtok dažďo\,}chvód z verejnejkomunikácie na vlastnénákiady a zablá]iť
ich zhromažďovaniuvsakovanim v rigole o min. šírke0'75m popři nalŤhovanejkomurrikácii. Dažďové
vody zo stdech rcdinrých donrovbudúriešené
vsakovanímÍa pozemkoch'
Pri realizácii Vo je potrebné
uvažovať
miestopripojenia- rťsp'TozšíÍcnie
o napoienina exisfujúce
prípojkyvo na Karpatsk€j ulici

obecnézastupitel,stvoakceptujeurbanistická študiu(UŠ).ale predmotomschvaťovaniabolo zadanie pre v}'pracovanie
tejto urbanistickej štúdie'ktoréjcj predchádza' Na častipozemkov poďa gmfickej predlohy US navrhovanejII' etapy
planu obce chorvátsky Grob za r' 200l v
Ústavby je potrebnézahíjiť obstar.ávanieŽmien a doplrrkov k územnému
meni neskorších
zmiena dop]nkov'
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použitiepol'nohospodárskejp6dy v ramct
vyhodnotenienepol'nohospodárskeho
íaÝrhovanýchzámerov Urbanistickej štúdiePriečnice_ Priečnaulica
pouátie v rámci ná\Ťhu
PoÍnohospodiárska
póda nawhnutá na nepoLnohospodárske
_
v zmysle $ 13 zákona č'
UrbanistickejštúdiePriečnic€ Priečnaulica sa r,yhodnocovala
pol'nohospodárskej
pódy'
220/2004o ocbÍane
a využívani
na
Urbanistická koncepcia predpokladá použitie poťnohospodárskej pódy
obce'
zastavané
územie
nepol'nohospodárske
na Úmere 3,2759ha,všetkomimo
účely
B}tová Ústavba fomou rodinných domov sa má realizovaťna pozen]kochtýchto
oarcelnÝchčísel:
Parcelnéčíslo

výmeÍaparcely
celkomha

7r4

2,4919

1.'7',l9

715/I

0.6736

0,4'163

r7'78

11,5/2

0,'79s2

0,5781

t'7'7',7

115/3

0.'1'754

0,4990

List vlastníctva
259

4,736r
BPÉJ = bÓditÓvaná pódno

Výmera
lokalitYha

SkupinaBPEJ
3 : 0,8613ha
6 : 0 . 8 6 1 2h a
3 : 0 , 3 8 1h
0a
6: 0.0953ha
3 : 04625 ha
ha
6 : 0.11s6
3 = 0,3992ha
6 : 0 . 0 9 9 8h a
3 = 2.1040ha
6 = 1 . 1 7 1h9a

ekologiokíjednotka

použitieje zaradenádo dvoch
Pol'nohospodarska
póda navrhnutána nepo|nohospodárske
jednotiek (BPEJ) v zmysle
skupínkvality podl,akódu bonitovanýchpódno-ekologických
pódy' Súto:
prílohyč.3k zákonuč'220/2004z'z. o ochÍane
poLnohospodarskej
a využívani

SkupinaBPEJ
skupina3
skupina6
sDolu

vymerana
2,1040
1,1'719
3.2'7
59

PoznáÍka: BPEJ= bolitovanápódno.ekologická jedíotka

o/oz celkovej výmery
navrhnuteina odňatje
64.23
35.77

r00.00

pódu zaÍadenú
do 3
Pri ýstavbe rodinnýchdomov sa predpokladáodňaťpol'nohospodáÍsku
skupinykvality podfa kódu bonitovanejpódno ekologickejjednotky na ÚmeÍe 2,1040ha,
pódy navrhnutejna odňatie' Treba
ča je 64,23yoz celkovej ýmery poťnohospodárskej
zdóíazniť,že vtomto územínie je možnézvoliť také riešenie,aby nebola dotknutá
pol'nohospodárska
póda zaradenádo 1-4 skupinykvality pod|a kódu bonitovanejpódno
ekologickejjednotkl'.
Bonitovanépódno-kologické jednotlcy pre potreby tejto úlohy poskýol a potwdil
v prílohovej
Výsl-umnýústavpódoznalectvaa ochranypódy Bratislava.Je dokumentovaný
Častr
'
použitiev rámci
Celúvýmeru pol'nohospodárskej
pódy navíhnutú
na nepoLnohospodárske
urbanistickej
štúdie
Priečnice Priečnaulica obhospodarujú
lzické osoby.
'a.ný

a doptnal'c' 1 2008L LTN ab.e.hana^$ Crob 2uat

tolútlldI 5J

Urbanistická koncepcia navrhuje odnímaniecelej výmery polnohospodárskejpódy na
nepoLnohospodáÍske
použitiepostupnev l etape'
Na zaklade charaL1eristiky bonitovaných pódno - ekologických jednotiek je
zaÍadená do
poťnohospodárskapóda navrhnutá na nepolhohospodárskepouátie
priemernou
tep]otou
s
klimatickéhoregiónu veLmi teplého,velini suchého,nížinného
obdobi 16 až 17" c a dlžkou
v januári _1 až_2" C, s priemernouteplotouvo vegetačnom
obdobias teplotouvzduchnad 5" C 242 dni.
Z hlavnýchpódnychj ednotieksa na predmetnej
lokalitenachádzajú:
. černozemetypické pl}tké na aluviálnych sedimentoch'stredne ťažké,vačšinou
karbonátové
- hnedozemetypickéů hnedozemeluvizemnéna sprašových
h]inách,stredneťažké,
ťahké
na pósobenieveternej
P6dy súna rovine,bez prejar'uplošnejvodnejerózie' súvšaknáchy|né
erózie. Súbez skeletu, stredneťažké
ažl'ahké,
Na predmetnej
loka]itenie sú\,Tbudované
stavby.
žiadnehydromelioÍačné
Preh|'ad nepoťnohospodáÍskeho
použitia pol'nohospodárskejpódy
Urbanistickejštúdie
priečnice Priečnaulica sa nachádzav tabuťkeč'1'

v rámci

návrhu

Tabul'lrač.1:
Prehl'ad lokalítnepolhohospodářskehopoužitiapolhohospodářskejpódy v řámci
navřhovaÍýchzámerov Uřbanistickei štúdiePriečnice' Priečnau|ica

Lok Xalastnilne
čís.
ú4mie
ClroI!átslry
Grob

lunkčné
rT'užitie

výmera
lokality
celkom
vha

Málopodlaálá

Predpokladanávýmeřa
DoI'nohosrodárskeiDódy
z loho
c€lkorÚ
skupina \"imeřa
vha

BPEJ

1,2759

J
6

Íodinnédomv

po kÍt|čoý1ni
e tab1!|b)
vykonané

Užívatel'
Časová
po|'nohospodárskejhydrome|ioračDé
ctapa
Iná
zařiadenia ha
pódy
reáliz{ci
informácia
(záv|aha'
ha
odvodÍcni€ )
Fyzickéosoby

I,

Znery adapl,ok č']/2a08 k ÚPN ob.. ChosóÍŠ\yGťab)a0]

Lak,kt, U53

vha

2,1040
1,1719
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Mož,,osÍiodýelehit, ptíýdlovýchrldžďoýýchýóíIz územigČieÍ a ýo.Ia-200ó

(Časťnrne|iált! prc zásatb a rcEllktíý'| bldúcej záýaýb, d íechní|kých pa!1flienok od|odu dažďoÝých|ód)

1. Úvod
PriazniVýhospodárskyrozvojkainy V pos|ednom
obdobípr náŠaokreminéhopresunfunkcle
overenieschopnostiúzernia
býVaniado p|imestských
ob|astíUrbanizáciatýchto|oka|ít
si Vyžaduje
plnit,Vtom|oprípadeaj z h|adiskap|ob]emaiiky
s pr|Va|ovými
nak|adania
tútofunkciuspotahIivo
z pris]uŠných
íunkcievyp|ýVajúce
daŽdovými
Vodami'Ú|ohouspráVcutokov]ezabezpečiť
vŠelky
prlp|avách
pr!
projektových
stavebných
zákonov.z čohozase VyplýVanutnosťjeho
aktíVnej
Účasti
zámeroV'
konan|ac|t
Vzhladon,]
na to' Že pridotera]ších
stavebnýchaktivitáchlnvestoriVpovo]'ovacích
resp'VÓbecžiadnu
spráVcutokovčastoobchádzalia ce|ejprob]ematike
nevénova|i
dostatočnÚ.
pozornost,
prejavj|o
V tejtoob|astj'Na tentostavbo]ibudúciinveston
sa io na kva]itebýVan]a
Zmeny
dokumentácie
upozornení
spráVcomdotknutých
tokov- sVP Šp Braiis|avapli p.erokováVaní
a dopinkyUP chorvátskyGrob 1/2006.
Z iniciatíVy
sVP š'p'a najváčšej
investorskej
spo|očnosti
V tomtoÚzemí- PARK c|TY
postup
p.ob|ematiky
formou
PRoPERT{Es, a's ' Bratis|avabo|nás|ednedohodnutý
rjeŠenia
priebeŽne
prerokováVané
p|edk]adanej
pr]
a odbolne
vypracovania
štúdie,
ktorábo|a sp|acováVaní
Využitie
postup
na
s
oh],adom
oponovanázo stranysVP' Š'p'foímoukonzu|tácií'
Tento
bo|zvo|ený
Výs|edkov
Štúdie
zo stranysVP š'p'ako dotknutého
orgánuŠtátnej
spráVypri ÚZemnýcha stavebných
pri Vyjadrovani
investjčným
konan.ach'ktonibudeVýsledkyštúdie
up|atňovať
sa k jednotlivým
zárnerom'
prkodnéV|astnostzáu]mového
Vo Vzťahuk tvorbe
cjeťornŠtúdie
bo|ozhodnotiť
úzernie
priva|ových
na
navrh.úť
opatÍenia
VÓd na novozastavovanom
územla V danýchpodmjenkach
po|ožené
územLa
e|imináciunegatívnych
VpiyVoVpríVa|ových
VÓd na susednénjŽš|e
vymedzénie
hodnoteného
územia
povodímtokuCiernaVoda'V ktoroínsa nachádzajÚ
Hodnotené
Územieje Vymedzené
čiastkovým
všetkynavrhované
V ob|astiVajnor.
chorvátskehoa
ako aj uŽ |ea|]zujÚce
sa stavebnéúzem]a
južneod cestyBratislava. Senec' V ob|astlTrib|avina
s|ovenského
Grobu'ciastkovépovodiezačína
aklivity
a zahrnujeVšetkytokyV]ievajúce
Územienezahiňastavebné
sa do cierne]Vody'Vyč|enené
smeromna západ V ob|ast]Rače'ktoréby ma|ibyť|iešené
samostatneV rámcjpovodiaRaó]anskeho
potoka'
potoka'Hodnotené
Územieje Vymedzené
sarnostatne
a nezáVis|ena povodjRačianskeho
je uvedenána obr'1'
ce|kovás]tuáclahodnoteného
úZemia
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Príloha

obr.1 celková situácia zéujmového
územia

pomery
2. Prírodné

poméry
2.,|GeoIogickéa hydÍogeoIogické
povodiáVajnoEkéhopotokaa
Najwššié
situované
častihodnoténého
územia.hornáčasť
píakticky
potokasúbudované
ce|áčasťpovodiaFofovského
horninami'ktorésútu
kryšta|ickými
granitoidmi
pásom de|uviá|nych
povodíprechádzajú
zastúpené
aŽ granodioíitmi.
Do|néčastitýchto
povodiaČiernejvodyje tvorená
sedimentova zónou dejekčných
kužeíov'
Podstatnáčasť
povodňovými
sedimentmi(píí|oha
2).
povodiaje povrchovýodtokvýrazne
Aj napriekWššejsk|onitosti
svahovV hoínýchčaŠiach
kÓra
spomafovaný
pro|uviá|nymi
dobíevsakujúcimi
h|inamia sedimentmi'V Konýchpod|oŽíje
zvetrávaniagÉnitovs dobreVyvinutou
dobfúinfi|tráciu
Tentopowchumožňuje
zónou rozpukania.
1oky
zrážoka ich čiastočnú
akumuláciuV |ámcip|ýkéhoobehupodzémných
VÓd' PovrchoVé
pNo1ne
(Vajnorský
a Fofovskypotok)sa pÍetotvoíiazo svahovýchprameňov,ktoÍé
odvodňujú
nasíenépro|uviá|ne
nižšie
do deluviá|neych
sedimenty'Čaď tlýchtopodzemných
vód píestupuje
sedimentova nás|ednedo dejekónýchkužetov'obe 1ietojednotky
sÚ ré|atíVne
dobrezvodnenéná
čomsa okremprestupL|
podzemnýchvód V.ýznamne
podieÍaaj píiamainfiltrácia
vód' V
zrážko\.ých
povodíje
povrchový
slúpa
Ien
ce|ejhornatejčasti
Význam
iákvýrazneminima|izovaný
odtok'ktorého
počas
v pdpadézráŽkovoVýznamných
topeniasnehoV.
udalostíči
intenzívneho
NíŽinné
častipovodiaVajnorského
potokaa Čiernej
hlinitými
VodysúV prevaŽnejmieretvoíené
piesčitými
netriedených
sedimentmi'resp'zaílovanými
ho|océnnych
štÍjGmi'
ktorésúsúčasťou
povodňových
sedimentov.
hlinamisa Vyskýujú
Pod pódnymhoíizontom
a nad|oŽnými
í|ovilými
prípadoch
zahlinené
šrky a piesky,najčastejšie
v hibkeod 1,3do 2.2 m podteénom'v ext|émnych
|en0,8 aŽ 0,9 m' Povodňové
pieskya štÍky
súV ce|omúzemí'
s napátouh|adinoupodzemnejVody'V
záVis|ostina mocnostinadIožných
ílovitých
h|ína konÍigurácie
terénusa napátosťh|adinypodzemnej
Vodypohybujeod 0,2.0'5m aŽ do 2.3 m'
V severneod Óierne vodysa nachádzaoh|aničený
sedimentov's|atína
komplexorganických
s
rašé|iny'
ktonýsa vytvo.iIV depresiineogénnych
toh1o
Územiaje V poÍovnani
sedimentov'Uroveň
pod|ožie'
okolímzníženáo 1-2m,. čospo|us geo|oqickou
chýbajúce
stavbou(nepriepustné
povodňoVé
sedimenty)výVoíitopredpokladpreVznikVe|kého
objému.ozsiah|eho
akumu|ačného
(územieNPR Šúr).
močafiska
okrajomtohtoúzemiapretekáFoíovskýpotok'ktonýtvoríjedno
povodiecieínejVody'
čiastkové
V cé|omhodnotenom
území
í|y,najčastejšie
tvoÍiapodIožie
kvartérnych
sedimentovneogénne
sivéhosfarbenias občasným
po|óhšošovkovitého
ýývoja.
Výskýommá|ozvodnenýchpiesčitých
prieskumných
Neogénny
komp|exnevystupuje
V hodnotenom
území
na povrch,podťapos|edných
prácjehohibkapodterénom
depresie,
V ob|astiŠúÍskej
značnekolíše'najviacsa k povrchuprib|ižuje
kde na mnohýmmiestachVystupujeako pod|oŽie
raŠetín'
KVaÍtérne
sedimentysúna ce|omhodnotenom
územípÍekMézeminamia h|inamis Wsokým
podielomí|ovej
pokryvnýhoÍizont
frakcie'Tentomálo priepustný
mie|ouďažuje
\.ýznamnou
VsakovaniezráŽko\^ých
Vód a ich prenikaniedo h|bších
horizontov'
Neogénneí|yv pod|oŽí
pÓsobiapre kvartérne
podzemné
vody praKickyv ce|omÚzemíako
izo|ant'K préstupu
pod|ožia
kvaftémych
vód do neogénneho
dochádza|enVelmiobmedzeneV
miestach\.ýchodovpiesčitých
po|óha ich kontaktus nad|oŽnými
kvaÍtémymi
sedimentmi'Tentojav
praktickyneovp|}vňuje
pomeryprÚdeniapodzemných
sedimentoch'
vód V kvaÍtémych
je
Hlavnýmfaktoromovp|Wňujúcim
sedimentoch
režimpúdeniapodzemných
Vód V kvartérnych
ich dop|ňanie
zo zrážok.od intenzitytohtojavuzáVisíaj |ozsahamp|itúdy
hladjnypodzemnejVodya
tedá aj mie|apÍjb|íŽenia
sa h|adinyVodyk povrchuterénu'Inéfaktoryako ko|ísaníe
h|adinyvody v
Dunaji,čiregioná|ne
ovp|yvnenie
V
h|adínpodzemných
Vód Hrušovskou
zdržouVDG' nemajú
hodnotenom
územípodšatnýáni d|hodobý
vp|yv'N,4ohutný
hydraulický
impu|z'ktonýVyVo|a|o
napuíenieVDG' sa V podzemných
a
vodách prejaviIsopozdéním
4.7 |okoviba vjužnejčastiúzemja,
to v centrá|nej
ajužnejčastiobce Vajnory(naj\.ýEznejŠie
č'
702
a
objekte
č'
713'
menej
V
objektoch
V
je tu zobrazenýaj hydrogramobjektuč'7051(|Vánkap Dunaji)'kdesa
Ó'712,'obr'2)' Pre porovnanie
tentoVplyvprejaviIvermizretelne'Ako všakvidnona obr'2od roku2000dochádzak súvis|ému
zánikutohtoVp|yvu'čospósobujenajmápostupnáko|matácia
zdrŽea tým
dna HÍušovskej
zmenšovanié
prenosuhydraulického
podzemnýchVÓd.
t|akuvzdu|éj
h|ádinyVodyv zdíŽido oko|itých
PráVetotovzdutiespósobi|oV nedáVnejminu|osti
hIadinypodzemnýchVód i V
ono dočasné
stúpnutie
južnejčastihodnoteného
územia.

Prí|oha

3. zastavanost'územia

prestanovénie
z.ážoka
RozsahŽastavanosti
územiaje Íozhodujúci
odtokupočasextrémnych
dažďov'
tedaaj prenavrhovanie
opat|ení
na zamedzenienégatívnych
dopadovpríválových
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3'1 sÚčasnázastavanosťúzemia
súčásnú
zastavanosť
ÚzemiatvorjanajmáobceVajnory'chorvátskyGÍobs častbucierna Voda
Využitie
a S|ovenskýGrob.Ideo historickú
zástavbu'ktorása Viaza'ana]mána po|'nohospodárske
kainy' Za súčasnú
zástavbumožnopovaŽovať
aj časťno\.ýchrodinnýchdomovv oko|IciernejVody'
je aj časťpriémysélnej
prvkomsúčasnej
Významnýma|eod|iŠným
zóny Rače.ktorá
zastavanosti
zasahujedo hodnoteného
zónyjuŽneod |etskaVajnory'
územiazo séverua ma|áčasťpíiemyse|nej
V súčasnosti
zastavané
Územiasa uŽ podie|ajú
svojímspÓsobomna |vo|beodtoku,ktoÍýsa
prejavuje
V súčasnom'
hyd.o|ogickom
reŽimeciélnejvody.
navrhovanou
výstavbouneovplyvnenom
|\,ínožsfuo
skutočne
odtečenej
vodyz týchtoúzemí
do tokuÓiernejvodyjéminimá|nekeďžezňŽkové
priámona obýVaných
pozeřnkocha{ebodo cestných
vodysúodvedené
do Vsakua to najčastejšié
rigolov'MnoŽstvoodtekájÚcich
zrážkových
V
súčasných
obciach'je v rovnováhes
Vód ktorésa tvorí
p rodzenýmimožnosťami
vsakovania'
Tentopomerjevýíazné
naíUšený
V novozastavanejčasticiernéjVode.Vsak je tu vélmipomalý'
zráŽkovou
čobo|opozorované
na jar r' 2006,kedydoŠlo
k zatápaniutohtoúzemianevsiaknutou
vodou'Pre z|epšenie
odvádzať'Pretoje
kva|itybývaniabudépotrebné
z.ážkové
vodyz tohotoúzemía
tátočasť
Územiazahrnutádo výpočtu
odtekajÚceVody,ale
ako p|ocha'kde sa tvoríaprebytoč.é
prvkyna
zároveň kde uŽ nieje možné
a réa|izovať
vzhladomna prebiehajúcu
výstavbu'navrhovať
zadržanie
a manipu|ovanie
s pÍebytočnou
zráŽkovouvodou.
VzhÍadomna užprebie|']ajúcu
Výstavbubo|ak takejtoplocheprjradenáaj zóna ýýstavbydomov
oře soo|očnosť
KlA '
Ve|kost'p|ÓchuŽzastavanýchčastí
výstavba,
uŽzača|aprebiehat,
územia'|esp.p|ócrlna ktoných
je uvedenýV tabuÍké
p|Óch
pomocou
zastavanostl
č'3.Určenie
koeficientov
odtokubo|ouskutočnené
(rodinné
50%'sk|ady
domy35%,občianska
Vybavenosť
dvorrolnÍckeho
družstva
40%,t}ospodársky
70%).
3'2 NavÍhovanáz.9lavano6ť
pripravuje
Do téjtoskupinypatriavŠetky
zóny navňovanejzástavby'ktorása eštelen projekčne
ale V te.éneešteneprébiéhajú
stavebnépráce.z tohtohtadiskaidetedao p|ochy'kdeje eŠtemožné

Prí|oha
pfuky,koréby akumu|ova|i
príValové
Vodytak'aby sa é|iminova|o
navÍhnúť
a rea|izovať
dažd'ové
rizikovznikunás|ednejprietokovej
V|nyV cieÍnejVode.
Vzhladomna to' žečasť
územiaje užzaslavanábez ochÉnnýchpNkov,bude potrebné
Vodyz
aj píiva|oVé
Vybudovať
na eštenezasiavanomúzemítaké
opatrenia'ktorébudúpreberať
týchtoúzemí'
Rozmiestnenie
skupínvo Vzťahuk Ďiastko\,^ým
nezástavánýchzón jednot|ivých
rozvojových
zastavané
povodiamjezobrazenév prí|ohe
V budúcnosti
4' Užna prvýpohladje zrcjmé'Že najváčŠie
Vodya
Čiefnej
územiepredstavuje
spo|očnoďPARK clTY' celé územiesa nachádzav blízkostitoku
je tak predurčéné
na Vytvorenierozhodujúcich
ochrannýchopatrcní.
p|óch'z ktorýchbude pot|ebné
UÍčenie
zráŽkové
Vody'vychádzaz lzv'
odvádzaťpríva|ové
koeficientov
zaslavanosti.Tie bolipouŽité
spo|očne
na Všetkyzóny zástavby,a to z dóvodu
jednotlivýchúzemí.
z
pripravenosli
zachovania jednotnostipostupuza situáciene.ovnakejprojekčnej
celkovejp|ochykaždejnavrhovanej
zóny bola najprvurčenáce|kováp|ochakomunikáciiako 10%
plocham;,na
plochybo|aurčéná
p|ochazastavanáobjektmia Ioká|nymi
celkovej\.ýmery'zo zvyŠnej
domy35o/o,
ktoných
sa budetvoíjť
zástavby(rodinné
odtokpercentoma to podtadruhunavíhovanej
po|ýunkčná
pries1ory
zástavba4oolo'podnikatetské
75%).Všetkyodvodené
objekty5oo/o'
skladoVé
p]ochyprejednot|ivé
stavebnézóny súuvedené
V tabulkeč'5'
4. Tvorba zráŽkových v6d
Pris1ánovení
mnoŽstvaodtekajúcich
dažd'ových
Vód sa Wchádza z plochy,na ktorúspadne
zrážka'súčiniteta
sa budetvodťodtok'
odtokuá časutrvaniazráŽky'Pri stanoveníp|óch,na ktoných
ochÍanné
sa zahrnuIiVšetkynovozastavané
budovať
územia,tedaaj tie na ktoných
uŽ nieje možné
prvkyz dóVodureá|nejrozostavanosti'
Že na Územie
Prj Výpočte
sa Vychádzatiežz predpok|adu,
padne50 ročnázrážka120 minútová'
stokových
za týchtooko|ností
by sa podfametodikyprevýpočet
sieti(sTN 736701)V},tvori|
ce|kovýodtokdosahujúci
od cca ,17m"'s.
Ak prietokVýVorenýpívalovýmizrážkamiporovnámes prirodzeným
|ežimom
hyd.o|ogickým
prietoku'ktoný
prekročeniu
ciernejVody,je zomé' žeby doš|ok mnohonásobnému
aj 100 ročného
činí
9'9 m.
/s. odtečenieVodyz p|íVa|ového
dažd'az ce|éhoúzemiado koMá Óiernejvody by ma|o
za nás|edokkatástrofá|ne
povodňoVé
nás|edky.Najviacpostihnutáby bo|aobec Berno|ákovo,
póde'
vybreŽenieby ma|oza nás|edokškodyaj na potnohospodá.skej
prvky'ktoré
je nevyhnutné
Ak sa má navrhovanáVýstavbarea|izovať.
takéochÍanné
Vybudováť
podstatnú
by bo|ischopnézadíŽať
k ohrozeniu
časťodtekajúcej
zráŽkovejVodytak.aby nedoš|o
niŽšie
siluovaného
územia'
Ked,Ževýpočelp|óchodtokua tedaaj objemakumu|ačných
pNkov vychádzáz predpokladanej
zastavanosti'budenevyhnutné,
Vo vyššom
stupni
aby každástavebnáspo|očnosť
uskutočni]a
projektovania
potrebných
objemova 1o
up.esňujúci
Výpočet
akumUIačných
odtokua 1ymaj upÍesnenie
p|ochy
na zák|adekonečného
náVrhupočtua VetkostiobjektoV'šír|ya d|Žkychodníkova komunikácií,
prípfavybudemusieť
veonej ze|enea d'a|ších
prvkovVo svojomúzemí'
Vo fáze Íná|nejpÍojek1ovej
byťaj upresnenápo|ohaakumulačných
pNkov a ich technické
préVedenie'
pnčomich ce|ko\.ý
objem
budezodpovedať
odlokuWpočítanom
z reá|nejdispozíciejednotliýýchodtokovýchp|óchv tej ktoÍej
jednot|ivé
pNky, kapacitne
stavebnejzóne. AžV tejtofáze budútedá naprojektované
akumu|ačné
zodpovedajúce
p|óch'
odtoklrzo napÍojeKoVaných
pNku budúmusieťso|ňať
Akumu]ačné
nas|edovné
kritéria:
'|. cetkovýobjemakumu|ačných
prvkovbudezodpovedať
Vód pd náVrhových
objemudažd,ových
parametroch
p=0,02'
p|óchpodla
daŽd'a
t=120min''ktonýbudeurčenýna zák|adeod1okových
konečného
stavebného
riešenia.
pNky budúprepojené
2. Akumulačné
p epuínýmotvorom
s recipientom
nemanipu|ovaterným
s maximálnympovo|eným
odtokom3. |V|aximá|ne
pNku a|ebopNkovza danéúzemiemusí
množstvo
vodyVýekajúcej
z akumU|ačného
byťnadimenzované
tak' aby sa rovna|opírodzenému
odtokuz územiaako keby bo|o
nezastavané.
paramet|och
Pri náVrhových
dažd,ap=0'02,t=120min'z toho
Vyp|í/ajúcej
výdatnosti51'3|/s'haa koeÍiciente
odtokuprjdanýchsk|onovýchpomerochk=0'05.
4. Brehya koMá tokovprilah|é
k zástavanýmúzemiammusiabyťupravéné
tak' aby bez
prevádzalinávrhové
vyb.ežovania
prietoky'
5' zastavanéúzemiemusíb}t íiešené
údržba
tak, aby sa počaszimnéhoobdobiaminimalizova|a
komunikácií
chemickýmposypom(napÍ'dostátokVerejnejze|enemedzicestamia chodníkmi)
a

Príloha
týmsa minima|izova|
negatívny
dopadsp|achuposypuna kva|ituVodyV Óiemej Vodea
Vajnorskompotoku
Návrhované
vody,aby z územiaaj
opatÍonia
musiaviesťk zdržaniu
takéhomnožstvapííva|ovej
počáspríValovej
pírodzénému
odtoku'Na takéto
zÍáŽkyodteka|o|entakémnožslvo'ktorézodpovedá
množstvoodtekajúcejVody musia byť nastavenéaj píepustnéotvory oddelujúcejednot]ivé
pfukyod recipientu.l.laxjmá|ne
akumu|ačné
odtokovémnožďVáboli stanovenéna zák|adémetodiky
sTN 736701
píeVýpočet
2 hodinového
stoko\.ých
sietí,ce|kovýchp|óchjednot|ivých
stavebnýchzón a predpok|adu
príVa|ového
dodržať
dažd'as opakovaním
raz za 50 rckov(tab''í5)'Tietomnožstvábude potÍebné
pÍietoku
áby nedoš|o
daŽdbvýmiVodami.
k nep.iíodzenému
Óiernejvody príva|o\.ými
ovp|yvneniu
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