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a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia pre 
funkčné a priestorovo homogénne jednotky 

+ 

b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých 
plôch a intenzitu ich využitia 

 
 

Územie obytné - rodinné domy 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
Sa dopĺňa: 

• „V lokalite I spracovať projektovú dokumentáciu návrhu protipovodňových úprav 

• pred začatím výstavby v nových rozvojových lokalitách dobudovať potrebnú technickú 

infraštruktúru ( dobudovanie ČOV, zvýšenie výkonu RS plynu Čachtice, trafostaníc a pod.) 

• Vzhľadom na vysoké hladiny akustického hluku s cieľom ich zníženia pod limitné hodnoty 

určujúce Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. na lokalite I riešiť protihlukové opatrenia:  
• zemný val (výška 4,5m),  

• protihlukovú stenu (výška 4,5m),  

• budova bez obytnej funkcie (oddeľujúca areál prevádzky od plánovanej 

výstavby),  

• primerané dispozičné riešenie budov plánovanej výstavby (smerom k zdroju 

hluku nebudú orientované okná obytného prostredia),  

• opatrenie na zdrojoch hluku (najmä v areáloch susedných firiem).“ 
 

INTENZITA VYUŽITIA: 
Podlažnosť územia:  
Sa dopĺňa: 

„Lokalita I  max. 1 nadzemné podlažie“  

 

c) Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia 
- Bez zmeny 

 

d) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia 

verejné dopravné vybavenie: 
Sa dopĺňa: 

 
o „Vybudovanie cykloturistického chodníka pozdĺž vodného toku Dubová, ktorý je 

možné napojiť na nadradenú cyklotrasu Čachtice – Podolie. Cyklotrasu v k.ú. 
Čachtice zapracovať do návrhu pri spracovaní najbližších zmien a doplnkov ÚP 
Čachtice 
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o všetky dopravné parametre  (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, 
cyklistické trasy, atd’.) je potrebné navrhnúť’ v súlade s aktuálne planými STN a 
technickými predpismi; 

o postupovať’ v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

o rešpektovať’ vyhlásené ochranné pásma Letiska Piešťany spolu s prekážkovými 
rovinami a plochami; 

o na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného 
územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať’ cestné 
ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho 
ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon); 

o dopravné pripojenia na cestnú sieť’ riešiť na základe dopravno-inžinierskych 
podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej 
a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným 
pripojením na existujúce mieste cesty a na nadradenú cestnú sieť’ (z hľadiska 
stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez 
nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických 
predpisov pre pozemné komunikácie; 

o postupovať’ v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a 
cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013; 

o cyklistické trasy navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a 
nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými komunikáciami; 

o pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať’ vzájomne prepojenú sieť’, ktorá 
zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu cyklistov a chodcov. V súvislosti 
s organizáciou pešej dopravy zabezpečiť jej bezpečný prístup k najbližším zastávkam 
MHD; 

o v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred 
negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti  o  prípustných  hodnotách  hluku,  
infrazvuku  a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. 

o cyklotrasu umiestniť do vzdialenosti min 15 m od vonkajšieho okraja brehových 
porastov, aby bola mimo dopadovej vzdialenosti drevín rastúcich v brehovom 
poraste a aby sa predišlo kolízii a stretu záujmov ochrany brehových porastov 
a využívania cykloturistickej trasy občanmi“ 
 

 

vodné hospodárstvo  
Sa dopĺňa: 

- „Po naplnení kapacity ČOV je potrebné riešiť intenzifikáciu ČOV na vyššiu kapacitu (2300EO)“ 
 

elektrifikácia: 
Sa dopĺňa: 

- „V prípade že obec Častkovce nebude riešiť zásobovanie zemným plynom naraz, ale postupne po 
jednotlivých lokalitách , SPP – distribúcia, a.s. vie zabezpečiť zásobovanie zemným plynom len do 
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kapacity existujúcej RS Čachtice a prepravnej kapacity STL1, NTL distribučnej siete pri splnení 
technických a obchodných podmienok SPP – distribúcia, a.s. 

- Po prekročení bude potrebné realizovať zvýšenie výkonu existujúcej regulačnej stanice RS Čachtice a 
zvýšiť prepravnú kapacitu STL1, NTL distribučnej siete tak aby boli splnené technické a obchodné 
podmienky SPP – distribúcia, a.s.“ 

 

e) Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie 
prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie 
ekologickej stability, vrátane plôch zelene 

V poslednom odseku sa za lokalitu V dopĺňa lokalita  „I“   
 
Sa dopĺňa: 

- Na styku lokality I s ornou pôdou vysadiť na plochách ornej pôdy ochrannú bariérovú zeleň 

slúžiacu aj na ochranu poľnohospodárskej pôdy a na zvýšenie ekologickej stability územia. 
- Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických  situácií, 

bude potrebné pre vydanie územného a stavebného povolenia pre lokalitu I  vyjadrenie 
Krajského pamiatkového úradu Trenčín, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na  
zabezpečenie archeologického výskumu.  

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s 
príslušným  stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v 
územnom  a stavebnom konaní. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia bude  vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona. 

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 36 ods. 3 môže rozhodnúť o povinnosti vykonať 
archeologický  výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je 
evidovaným archeologickým  náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne 
predpokladá výskyt archeologických nálezov. 

- Na vybudovanie cyklotrasy v treťom stupni územnej ochrany, budovanie oddychových miest, 
osadenie mobiliáru a informačných tabúľ popri cyklotrase sú potrebné príslušné súhlasy a 
výnimky orgánu ochrany prírody   

- Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia NATURA 2000-SKUEV0564 Dubová 
- Podľa §28 zákona č. 543/2002 Z. z. – každý plán alebo projekt, ktorý môže mať vplyv na ÚEV, 

podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov 
- Dodržiavať návrh adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v zmysle 

metodiky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý bol schválený 
Uznesením Vlády SR č. 148/2014 a to predovšetkým: 

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: 
- Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, 
- Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,  
- Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 

podmienkam (používať dreviny odolné voči extrémnym suchám, mrazom, ktoré sú trvácnejšie 
- nie s mäkkým a lámavým drevom) 

- Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do 
priľahlej krajiny. 

- vytvárať a podporovať vhodnú klímu pre chodcov a cyklistov v sídlach 
- Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov 
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: 
- zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch obcí 
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- zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a  ekologickej stability stromovej vegetácie 
- zabezpečiť dostatočnú odstupovú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického 

vedenia 
- zabezpečiť a podporovať opatrenia proti veternej erózii 
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: 
- Zabezpečiť a podporovať opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody (budovanie 

retenčných nádrží, dažďových záhrad) 
- Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach 
- Podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd 
- Zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných 

zdrojov 
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: 
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 

opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.  
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry 

krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch 
na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. (napr. použitím retenčnej dlažby) 

- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu 
dažďových vôd v sídlach,  

- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí, 
- Usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení 
- zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy  
- opatrenia proti vodnej erózii  
- opratrenia proti zosuvom pôdy 

f) Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie 
Sa dopĺňa: 

- Z rozvojových plôch , v rámci všetkých plánovaných aktivít dažďové vody zo striech 
a spevnených plôch zadržať v území tak , aby odtok z územia nebol zvýšený voči stavu pred 
realizáciou výstavby napríklad akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu 
využívať na závlahu pozemkov. Zadržiavaním vody  v mieste jej dopadu je možné znížiť 
množstvo povrchového odtoku a tým znížiť riziko vzniku povodní, či už vyliatia vody z brehov 
koryta alebo tzv svahových vôd 

- projektovú dokumentáciu  k navrhovanej cyklotrase pozdĺž vodného toku Dubová a k návrhu 
protipovodňových opatrení  (poldre), požadujeme odkonzultovať a odsúhlasiť správcom toku 
a povodia 

- V prípade súbehu navrhovanej cyklotrasy s vodným tokom Dubová a s jej potencionálnym 
umiestnením v OP toku, bude možné súhlasiť pod podmienkou, ak bude sprístupnená správcovi 
vodného toku a dimenzovaná na prechod ťažkých mechanizmov pre prípadné povodňové 
situácie, opravy alebo údržby. 

- Rešpektovať opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov 
rastlín pri výstavbe, vrátane dlhodobého monitoringu a prípadnú elimináciu týchto druhov 
(postupovať podľa zákona 150/2019Z.z. 

g) Vymedzenie zastavaného územia obce 
Sa dopĺňa: 

Výmera zastavaného územia s rozšírením ZaDč.3 č.4 120,2 ha 
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h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

 

 

Ochranné pásmo leteckej dopravy 

Sa slovo Leteckého nahrádza slovom „Dopravného“  
 

Sa dopĺňa: 

„Prírodná pamiatka Brehové porasty Dubovej – 4.stupeň ochrany, ochranné pásmo 60m 
Podľa  zákona NR SR 543/2002Z.z.: 
§ 23  Prírodná pamiatka 
(1)Bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s výmerou 
do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam, môže 
vláda nariadením vyhlásiť za prírodnú pamiatku. 
(2)Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného 
dedičstva štátu, môže vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku. 
(3)Ak sa zistia nové skutočnosti, môže vláda nariadením zrušiť ustanovenie prírodnej pamiatky 
za národnú prírodnú pamiatku; urobí tak vždy, ak sa národná prírodná pamiatka stane súčasťou 
vyhlásených zón chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (§ 30). 
(4)Na území prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky platí štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 
16) stupeň ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 24). 
(5)Stupeň ochrany prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky, vymedzenie jej hraníc 
a hraníc jej ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane prírodnej pamiatky alebo 
národnej prírodnej pamiatky a jej ochranného pásma ustanoví vláda nariadením. Podrobnosťami 
o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení 
podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 14 až 16). 

 
§ 15 Štvrtý stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané 
a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 5 platia rovnako, 
b) zriadiť poľovnícke zariadeniealebo rybochovné zariadenie, 
c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný 
alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, 
d) aplikovať chemické látky a hnojivá, 
e) rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa 
osobitných predpisov, 
f) zbierať nerasty alebo skameneliny, 
g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, 
h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat, 
i) vykonávať geologické práce, 
j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe 
vodného toku alebo vodného diela, 
k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný 
pes) a poľovného psa, 
l) prikrmovať alebo vnadiť zver. 
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(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
na 
a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j), l), o) a p) a § 14 ods. 2 písm. d), 
e) a h), 
b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, 
ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích 
jednotiek, 
c) umiestnenie stavby, 
d) chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach. 
(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. h) neplatí a súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje na 
miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej 
úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce. 
(4) Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú 
ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako. 
 
§ 14 Tretí stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané 
a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako, 
b) vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na 
pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie 
a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako, 
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za 
hranicami zastavaného územia obce, 
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, 
vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za 
hranicami zastavaného územia obce, 
e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti 
prístupné spoločenské podujatie, 
f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, 
reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, 
g) vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí 
nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb, 
h) zbierať rastliny vrátane ich plodov, 
i) organizovať spoločné poľovačky, 
j) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, 
k) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty, 
l) používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie. 
 
(2) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
na 
d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je 
menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho 
športového zariadenia, 
e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb, 
h) vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu 
pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa 
osobitného predpisu,) 
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(6) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba, pri ktorej hrozí 
negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených 
podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o 
obmedzení alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení 
podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom 
sa jej vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia 
alebo jeho ochranného pásma. 
 
(7) Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania 
náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania na základe podnetu organizácie ochrany 
prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa osobitného predpisu, oznámi začatie konania 
najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí 
konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti 
zakáže alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď 
rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť. 
 
(8) Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holinas výmerou viac ako 0,3 ha, možno na území, na 
ktorom platí tretí stupeň ochrany, vykonať len na základe súhlasného stanoviska organizácie 
ochrany prírody alebo v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 6. 
Organizácia ochrany prírody vydá súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe, ak jej vykonanie nie je 
v rozpore s predmetom ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma, 
najneskôr do 10 dní od oznámenia náhodnej ťažby, inak predloží orgánu ochrany prírody podnet 
na začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok 
jej vykonania podľa odseku 7. 
 
§13 Druhý stupeň ochrany 
(1) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané 
a) jazdiť a stáť s motorovým vozidlommotorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným 
skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za 
hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, 
čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, 
(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla 
a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho správcovi vodného toku alebo 
vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz, 
b) na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku 
a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej 
tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce, 
c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu. 
d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v 
záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného 
predpisuv rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku 

i) Plochy pre verejnoprospešné stavby 
- Bez zmeny 

 

j) Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 
- Sa za poslednú lokalitu, dopĺňa lokalita „I“,  
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k) Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Sa dopĺňa: 

 

l) Schéma záväzných častí riešenia  

 
- Bez zmeny 

 

 

 

 

Č. Verejnoprospešná stavba 
lokalita 

1 
rozšírenie siete miestnych komunikácií 

I 

2 
rozšírenie siete verejného vodovodu  

I 

3 rozšírenie siete verejného plynovodu I 

4 rozšírenie siete elektrického vedenia s vybudovaním 
nových a rozšírením exist.TS 

I 

5 rozšírenie siete telefónného vedenia I 

6 dobudovanie verejnej kanalizácie I 

7 vybudovanie peších komunikácií v obci a rozvojových 
lokalitách 

I 

15 
Výstavba ochranných odvodňovacích 
 rigolov a úprava existujúcich 

katastrálne územie na 
poľnohospodárskej pôde v styku 
s lokalitou I  

17 Výstavba cykloturistického chodníka Popri vodnom toku Dubová 

19 Protihlukové opatrenia I 

20 Výsadba ochrannej zelene katastrálne územie na 
poľnohospodárskej pôde v styku 
s lokalitou I  


