VIII. Všeobecné záverečné zhrnutie
Územné plány vo všeobecnosti predstavujú účinný nástroj pre koncepčné usmerňovanie
rozvoja územia obcí na princípoch udržateľného rozvoja. Súčasný systém územného
plánovania garantuje dodržiavanie týchto princípov vďaka integrovaným nástrojom
krajinnoekologického plánovania a strategického environmentálneho hodnotenia (v
zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Už v zadaní na spracovanie územného plánu obce Omšenie a aj v ďalšej etape, pri príprave
návrhu, bol deklarovaný cieľ vytvoriť koncepciu, zachovávajúcu jedinečnosť a identitu
obce a vychádzajúcu z princípov udržateľného rozvoja, zohľadňujúcu požiadavky ochrany
prírody a životného prostredia.
V hodnotenej ÚPD sa prevažná časť zastavaného územia, ako aj väčšina nových
rozvojových plôch pre jeho rozšírenie, zaraďuje do obytného územia. Vzhľadom
k nadpriemernej obložnosti bytov sa očakáva vysoký záujem o novú výstavbu v obci zo
strany individuálnych stavebníkov. Kompaktnosť pôdorysu je aj pri návrhu novej zástavby
zachovaná. Navrhovaná uličná sieť je zokruhovaná s existujúcou, priamo na ňu nadväzuje,
pričom kopíruje kompozičné princípy existujúcej uličnej siete.
Na západnom okraji obce sa navrhuje scelenie existujúceho zastavaného územia a
ojedinele situovaných rodinných domov v rozvojových plochách č. 2 a 3. V tejto časti sa
navrhuje aj výstavba obytnej ulice v rámci rozvojovej plochy č. í. Rozvojové plochy č. 1, 2,
3 sú určené pre I. etapu výstavby (do roku 2025).
Najväčšie plochy pre výstavbu sa navrhujú na severnom okraji obce, kde sa neuplatňujú
limity využitia územia na výstavbu najkvalitnejších pôdach, obmedzenie však predstavuje
terén a rozdrobené vlastnícke vzťahy. Pre I. etapu výstavby sa navrhujú rozvojové plochy s
jednoduchším dopravným prístupom po predĺžení existujúcich komunikácií, t.j. plochy č.
7, 8, 9, 10. Až v II. etape (v rokoch 2025 - 2030) sa navrhujú rozvojové plochy č. 5, 6, 7 (v
záhradách) a č. 11. V prípade vyčerpania kapacít rozvojových plôch pre I. aj II. etapu sú
yýznačené aj nadväzujúce plochy pre etapu výhľad, kde sa výstavba predpokladá až po
roku 2030.
Na východnom okraji obce sa navrhujú rozvojové plochy č. 14 a 15, kde je tiež vyznačená
plocha pre výhľadové rozšírenie. V menšej rozvojovej ploche č. 16 sa v súčasnosti už
pripravuje nová výstavba. Rezerva pre výstavbu bytového domu je vyčlenená ako
rozvojová plocha č. 13. V iných častiach obce, okrem rozvojových plôch č. 1 a 7, nie je
bytové domy prípustné situovať.
Hodnotená ÚPD odporúča smerovať vznik nových zariadení občianskej vybavenosti
celoobecného významu predovšetkým do vymedzeného priestoru centrálnej zóny obce.
Relatívne flexibilné regulačné podmienky, stanovené v záväznej časti, umožnia výstavbu
istých druhov zariadení občianskeho vybavenia pri rešpektovaní stanoveného limitu
zastavanej plochy v obytnom území, vrátane jeho navrhovaného rozšírenia.
Nové plochy pre výrobu sú navrhované len v malom rozsahu ako rozvojovú plochu č. 18.
Táto plocha je lokalizovaná vo väzbe na existujúce výrobné územie a je určená pre drobné
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remeselno-výrobné prevádzky, ako aj pre rozvoj agroturistiky viazanej na chov
hospodárskych zvierat. V prechodovej polohe medzi obytným územím a zvyškom
výrobného územia sa navrhuje zriadiť zberný dvor pre triedený zber a kompostovisko. Pre
túto funkciu je delimitovaná rozvojová plocha č. 17 ako súčasť výrobného územia.
Z hľadiska rozvoja chatovej rekreácie sa navrhuje existujúce chatové osady ďalej
rozširovať, odporúča sa však ich intenzifikácia v hraniciach existujúcich priestorových
celkov a za podmienky dodržania maximálnej intenzity zástavby (podielu zastavanosti).
Pre výstavbu chatiek bolo ďalej určených niekoľko voľných prieluk v existujúcej zástavbe
chatiek, ako aj rozvojová plocha č. 19 (pre cca 3 chatky) v Kamenickej doline.
Do k.ú. Omšenie bolo premietnuté pokračovanie návrhu lokality L ll (nad jazerom
Baračka), navrhnuté v zmenách a doplnkoch č. 3/2014 územného plánu mesta Trenčianske
Teplice. V riešenom území je označená ako rozvojová plocha č. 20. Je zaradená do
regulačného celku R5 - kúpeľná rekreácia s obchodnou a kultúrnou vybavenosťou.
Pre podporu rekreácie hodnotená ÚPD ďalej navrhuje vytvorenie siete cyklistických trás
rôznej hierarchie i funkcie. Vetva regionálnej cyklistickej trasy Trenčianske Teplice Homôlka - Valaská Belá bude prebiehať údolím a ďalej pokračovať do k.ú. Dolná Poruba.
Pre horské bicykle budú určené cyklotrasy vedené cez sedlá v okolitých vrchoch - cez
Kamenickú dolinu do Omšenia, s pokračovaním smerom na juh.
Pre oddychové aktivity obyvateľov sa v obci odporúča vytvorenie plôch rekreácie v krajine
a oddychových priestranstiev, doplnených verejnou zeleňou, prvkami drobnej
architektúry, prípadne detskými atrakciami. Vo výhodnej polohe vo vzťahu k centru obce
sa uvažuje s parkom kultúry s prírodným amfiteátrom. Ďalšiu perspektívnu oblasť
rekreačného využitia územia predstavuje agroturistika, viazaná na chov hospodárskych
zvierat. Predpoklady pre túto aktivitu sú v hospodárskom dvore a v priľahlej navrhovanej
rozvojovej ploche č. 18.
Návrh územného plánu obce Omšenie navrhuje odstránenie deficitov dopravnej a
technickej infraštruktúry, čo je predpokladom ochrany životného prostredia a je faktorom
atraktívnosti obce pre rôzne cieľové skupiny (obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov).
Navrhuje sa napojenie nových rozvojových plôch na všetky inžinierske siete (vrátane
splaškovej kanalizácie), vybudovanie nových miestnych komunikácií a rekonštrukciu
existujúcich, ako aj vyznačenie nových cyklistických trás.
Rozvojové plochy vymedzené v návrhu územného plánu obce (vrátane prieluk)
majú celkovú kapacitu 191 bytových jednotiek. Predpokladá sa, že postupne dôjde k
znižovaniu obložnosti existujúceho bytového fondu, ktorá je v obci veľmi vysoká - až 3,69.
Udržanie súčasného počtu obyvateľov obce pri znížení obložnosti na 2,75 by si vyžiadalo
takmer 200 nových bytov. To znamená, že aj pri raste počtu nových bytov bude celkový
prírastok počtu obyvateľov relatívne malý.
Riešenie návrhového variantu rešpektuje limity prírodného charakteru - topografické
pomery, vodné toky, úplne sa pri lokalizácii stavebných aktivít vyhýba zosuvným
územiam, ako aj prvkom ÚSES.
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Hodnotená územnoplánovacia dokumentácia navrhuje odstránenie deficitov dopravnej a
technickej infraštruktúry, čo je predpokladom ochrany životného prostredia a je faktorom
atraktívnosti obce pre rôzne cieľové skupiny (obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov).
Nové rozvojové plochy majú byť napojené na všetky inžinierske siete (vodovod, elektrickú
sieť, plyn, kanalizáciu). Ďalej sa navrhuje vybudovanie nových miestnych komunikácií s
chodníkmi, ako aj vyznačenie cyklistických trás.
Značnú pozornosť venuje hodnotená ÚPD návrhom ochrany prírody a tvorby krajiny,
vrátane prvkov územného systému ekologickej stability. Územnoplánovacia dokumentácia
neprináša žiadne zámery, ktoré by zhoršovali životné prostredie, či poškodzovali prírodu a
krajinu. Návrhom nových prvkov ÚSES - miestneho biocentra a miestnych biokoridorov
dôjde po ich dobudovaní k pozitívnym vplyvom na faunu. Biokoridory umožnia migráciu
živočíchov a eliminujú bariérovó prvky.
V riešenom území sa koncentrujú záujmy ochrany prírody a krajiny, ktoré reprezentujú
viaceré chránené územia - ÚEV Baske, CHVÚ Strážovské vrchy, PR Omšenská Baba, PR
Žihľavník, NPP Lánce. Všetky rozvojové plochy i iné zámery sú navrhované mimo týchto
chránených území, v značnej vzdialenosti od ich okraja. Aj navrhované cyklistické trasy sú
vedené mimo všetkých uvedených chránených území. Možno preto konštatovať nulové
vplyvy na tieto chránené územia. Navrhovaný rozvoj obce bol koordinovaný aj s ohľadom
na navrhované územie európskeho významu SKUEV0811 Omšenská Baba - taktiež sa tu
nenavrhujú žiadne stavebné aktivity a v priebehu formovania urbanistickej koncepcie bol
vypustený pôvodne zamýšľaný návrh rozšírenia zástavby nadväzujúcej na rozvojovú
plochu č. 9.
V grafickej časti hodnotenej ÚPD sú vyznačené lúčne biotopy európskeho významu a
národného významu. V lesných porastoch sú významné biotopy viazané na existujúce a
navrhované chránené územia. Do uvedených biotopov ani chránených území navrhované
riešenie nezasahuje, je možné preto vylúčiť negatívne vplyvy.
V záväznej časti hodnotenej ÚPD je s ohľadom na ochranu prípadných ďalších biotopov
zakomponovaná podmienka, aby sa pred výstavbou v rozvojovej ploche č. 9 preveril
prípadný výskyt chránených biotopov (nakoľko sa rozvojová plocha navrhuje v blízkosti
vyznačeného biotopu) a aby v prípade výstavby v rozvojovej ploche č. 20 boli
rešpektované podmienky ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty.
Realizácia ekostabilizačných opatrení, navrhovaných v územnoplánovacej dokumentácii,
prispeje k stabilizácii prírodného prostredia, čím sa zlepšia aj podmienky pre faunu a flóru
riešeného územia. Pre zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj elimináciu
a prevenciu environmentálnych problémov definuje hodnotená ÚPD v záväznej časti
súbor opatrení, ktoré vytvoria predpoklady pre udržateľný rozvoj územia. Nezasahuje
novými činnosťami do prvkov systému ekologickej stability. Viaceré z týchto opatrení
predstavujú súčasne odporúčané opatrenia Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy. Ide hlavne o opatrenia ako zvyšovanie podielu vegetácie v sídle (vrátane
líniovej zelene), ochrana funkčných brehových porastov tokov, opatrenia na zvýšenie
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retenčnej a indundačnej schopnosti krajiny, budovanie zelenej infraštruktúry
(biokoridorov), agrotechnické opatrenia, návrh výsadby líniovej zelene pozdĺž ciest.
Z hľadiska vplyvov na krajinu je v navrhovanom riešení posilnené zastúpenie harmonicky
pôsobiacich krajinných prvkov. Líniová zeleň sa využíva na zabezpečenie hygienických
a pôdoochranných funkcií a ako kompozičný prvok. Líniová zeleň sa navrhuje na rozhraní
zastavaného územia a poľnohospodárskej pôdy. Prvok líniovej zelene je tiež použitý za
účelom izolovania výrobných areálov od okolitého obytného územia. Krajinný obraz
mierne pozmení nová zástavba, ktorá však nadviaže na existujúcu sídelnú štruktúru.
Navrhovaný rozvoj nebude mať dopady na časti krajiny, ktoré sú z krajinnoestetického
hľadiska považované za najhodnotnejšie.
Regulácia funkčného využitia územia presne stanovuje prípustné a neprípustné využitie
plôch s cieľom zabezpečiť kvalitu životného prostredia a eliminovať nežiadúce vzájomné
ovplyvňovanie jednotlivých urbanistických funkcií. Za účelom zachovania zelene
a nespevnených plôch v rámci zastavaného územia sa formou záväzného regulatívu určuje
maximálna intenzita zástavby. Regulácia maximálnej výšky zástavby a navrhované zásady
priestorového usporiadania prispejú k zachovaniu tradičnej mierky vidieckej zástavby a jej
harmonického včlenenia do okolitej krajiny, ako aj kompozično-estetických charakteristík
pôvodnej urbanistickej štruktúry.
Navrhované riešenie v hodnotenej územnoplánovacej dokumentácii počíta s plynofikáciou
všetkých nových rozvojových lokalít pre bytovú výstavbu. Tým sa eliminuje znečistenie
7 domácností pri vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody, čo predstavuje pozitívny
vplyv na ovzdušie. Navrhované riešenie nepočíta so vznikom zdrojov znečisťovania
ovzdušia. Stanovuje podrobné regulatívy pre umiestňovanie prípadných drobných
remeselných prevádzok a pre drobnochov v obytnom území.
Pozitívny vplyv na vodné pomery budú mať navrhované krajinnoekologické opatrenia na
zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny. Nové rozvojové plochy pre obytnú funkciu sú
situované zväčša vo vyvýšených polohách vo väčšej vzdialenosti od vodných tokov.
Realizácia stavieb a činností podľa hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie
neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery v území. Ďalšie navrhované opatrenia
mierou prispejú k ochrane podzemných a povrchových vôd. Ide predovšetkým o návrh
napojenia všetkých nových rozvojových plôch na splaškovú kanalizáciu. Nenavrhujú sa
žiadne zámery, ktoré by boli v rozpore s premetom ochrany v rámci chránenej
vodohospodárskej oblasti (CHVO) Strážovské vrchy a v ochranných pásmach vodných
zdrojov a prírodných liečivých zdrojov.
Z hľadiska vplyvov na pôdu a horninové prostredie sa realizáciou navrhnutých
ekostabilizačných opatrení eliminuje pôdna erózia a ďalšie ohrozujúce faktory. Nepriame
vplyvy na pôdu predstavujú predpokladané zábery poľnohospodárskej pôdy, pričom časť z
nich je lokalizovaná v zastavanom území obce.
Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia na obyvateľstvo budú vyplývať z
uvažovaného nárastu počtu obyvateľov. Do roku 2030 sa predpokladá rast miestnej
populácie na 1994 obyvateľov, zo súčasnej úrovne 1971 obyvateľov. V prípade naplnenia
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predpokladov prírastku obyvateľov dôjde k postupnému zlepšeniu sociálnej a
demografickej štruktúry obyvateľstva obce - zvýšeniu podielu obyvateľov vekovej skupiny
do 40 rokov. Táto zmena bude mať pozitívny dopad na celkovú vitalitu obce. Nárast
miestnej populácie však bude mierny a neohrozí tradičnú vidiecku komunitu.
Viaceré navrhované investičné zámery v oblasti infraštruktúry prinesú pozitívne sociálne
dopady - napr. dobudovanie chodníkov pozdĺž cesty III. triedy v zastavanom území bude
mať pozitívny vplyv na bezpečnosť obyvateľov. Návrh vytvorenia oddychových
priestranstiev, doplnených verejnou zeleňou, prvkami drobnej architektúry, prípadne
detskými atrakciami a prírodným amfiteátrom rozšíri ponuku v oblasti voľnočasových
aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov. Vo všeobecnosti by kultivované a príjemné
prostredie by malo motivovať obyvateľov k zodpovednejšiemu prístupu k verejným
priestranstvám. Navrhované riešenie predpokladá stavebné aktivity v obci, ktoré však
budú rozložené rovnomerne počas celého návrhového obdobia územného plánu obce.
Územnoplánovacia dokumentácia nemá priamy vplyv na kultúrno-historické pamiatky a
archeologické náleziská. Vytvára však predpoklady pre ochranu a zachovanie kultúrneho
dedičstva. Zdôrazňuje potrebu rešpektovať rešpektovať pôvodné zastavovacie štruktúry,
parceláciu, historický pôdorysný tvar zástavby, výškovú hladinu a urbanistickú mierku
jednotlivých objektov, architektonický výraz uličných priečelí.
Hodnotená dokumentácia je v celom rozsahu v súlade so záväznou časťou Územného
plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov. Súlad s
nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je dokumentovaný v kapitole 2.2 textovej
časti hodnotenej UPD.
Z porovnania variantov vyplýva, že návrhový variant (variant „1“) predstavuje oproti
nulovému variantu najvýhodnejší variant budúcej realizácie činností a stavieb
v hodnotenom území.
Vyhodnotenie splnenia rozsahu hodnotenia a špecifických požiadaviek na
hodnotenie
Správa o hodnotení strategického dokumentu obsahuje rozpracovanie všetkých bodov
uvedených v prílohe č. 5 zákona. V procese hodnotenia a v jeho výstupe - správe
o hodnotení boli naplnené všetky body rozsahu hodnotenia, ktorý určil Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v liste č. OU-TN-OSZP3-2017/001877-028
TBD zo dňa 10. 01. 2017. Hodnotenie, ako aj samotné navrhované riešenie, zohľadnilo
špecifické požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu
o strategickom dokumente:
•

Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného
strategického dokumentu brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané
k oznámeniu —» je rešpektované a zohľadnené v návrhu ÚPD a v správe o hodnotení

•

Zohľadniť podmienky, obmedzujúce a zakázané činnosti, spôsob hospodárenia
(režim činnosti) v pásmach hygienickej ochrany skupinového vodovodu
Trenčianske Teplice, ktoré tvoria prílohu č. 1 rozhodnutia o ochranných pásmach
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vodárenských zdrojov; k uskutočneniu stavieb v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov a vodných tokov, ktoré nevyžadujú vodoprávne povolenie, je
potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie podľa § 27 ods. 1 vodného zákona, ktorý bude vydaný na základe
osobitnej žiadosti a kladného stanoviska správcu vodného toku a
prevádzkovateľa vodárenského zdroja. —> je rešpektované v návrhu ÚPD
Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zabezpečiť ochranu
inundačného územia -» je rešpektované v návrhu ÚPD; inundačné územie v
riešenom území nie je vysledované
Výstavbu rodinných domov a objektov určených na rekreačné účely nenavrhovať
do záplavových oblastí a do ochranných pásiem vodných tokov —> je rešpektované
v návrhu ÚPD a zhodnotené v kap. III., podkapitole 5. Vplyvy na vodné pomery
tejto správy
Venovať zvýšenú pozornosť zásobovaniu pitnou vodou a odkanalizovaniu územia
obce ako splaškovými odpadovými vodami, tak aj bezpečným odvedením
a likvidáciou vôd z povrchového odtoku —> je riešené v návrhu ÚPD a vyplýva aj z
textu tejto správy (splaškové odpadové vody sa navrhujú odvádzať verejnou
splaškovou kanalizáciu do ČOV Trenčianska Teplá, neznečistené dažďové vody sa
navrhujú vsakovať do podložia).
Pri návrhu investičných činností odporúčame nové zastavané územia zásobovať
prostredníctvom verejného vodovodu a odkanalizovanie verejnou kanalizáciou.
Realizáciu územného plánu odporúčame riešiť etapovité. V prvej etape je potrebné
vybudovať inžinierske siete v území, ktoré bude dotknuté výstavbou. -» návrh ÚPD
počíta s dvomi stavebnými etapami
Zohľadniť v územnom pláne všetky požiadavky a povinnosti vyplývajúce
z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako aj ciele a opatrenia POH Trenčianskeho kraja, zapracovať riešenie
nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (malá kompostáreň) a vybudovanie
zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov v obci, zodpovedajúceho požiadavkám vyhlášky č. 371/2015 Z. z. a pod.
Zároveň sa odporúča vyčleniť vhodné miesto pre dočasné zhromažďovanie
stavebného odpadu hlavne kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17
05 05, kategórie „O“. -» je riešené v návrhu ÚPD (bola vymedzená plocha pre
zberný dvor - triedený zber a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a
vytypovaný pozemok pre depónie výkopovej zeminy)
Uviesť vzťah k ďalším strategickým dokumentom, ktoré je potrebné rešpektovať
(schválené ÚPD susedných miest Trenčianske Teplice, Dubnica nad Váhom, Nová
Dubnica). -> návrh UPD bol koordinovaný s platnými územnými plánmi okolitých
sídiel, najmä ÚPN mesta Trenčianske Teplice, ktoré sú ako východiskové podklady
uvedené aj v kap. 4.1 hodnotenej ÚPD

60

Uviesť údaje o vyhlásenej nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke, zapísanej v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR: Rímskokatolícky kostol Narodenia P.
Márie -» je uvedené v hodnotenej ÚPD, v kap, 2.5.3, ako aj v tejto správe, v kap. II.,
podkapitole 10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické
lokality
Pri spracovaní územného plánu rešpektovať všetky ďalšie podmienky stanoviska
KPÚ Trenčín č. KPUTN-2016/25235-3/98477 zo dňa 16.12.2016 —> je rešpektované v
návrhu ÚPD
Z hľadiska ochrany ovzdušia po vypracovaní územného plánu je potrebné požiadať
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko - § 26
ods. 3 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení. -> bude
požiadané v rámci prerokovania ÚPD
Rešpektovať existujúcu cestu III. triedy a jej ochranné pásmo v súlade so zákonom
č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov. -> je rešpektované v návrhu ÚPD
Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti komunikácie je nevyhnutné posúdiť
nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom
a negatívnymi účinkami dopravy. podmienka je zakotvená v návrhu ÚPD
Dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa
možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty
vyššieho dopravného významu v súlade s platnými STN a technickými predpismi.
-» je riešené v návrhu ÚPD
Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR —» je rešpektované v návrhu ÚPD
Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá
zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
je
rešpektované v návrhu ÚPD; navrhuje sa sieť cyklistických trás s prepojením do
okolitých katastrálnych území
Rešpektovať ochranné pásmo areálu poľnohospodárskeho družstva so živočíšnou
výrobou —> je rešpektované v návrhu ÚPD, vyznačené v grafickej časti a uvedené v
textovej časti návrhu ÚPD
Rešpektovať a vo výkresovej časti vyznačiť ochranné pásma vodárenských zdrojov
skupinového vodovodu Trenčianske Teplice -> je rešpektované a vyznačené v
návrhu ÚPD
Rešpektovať a vo výkresovej časti vyznačiť ochranné pásma vodárenských zdrojov
Slatinskej pramennej línie, ktoré boh vyhlásené rozhodnutím Západoslovenského
krajského národného výboru v Bratislave č. PLVH-4/1988-8 zo dňa 9.3.1989 -» je
vyznačené v grafickej časti návrhu ÚPD
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vyznačiť výskyt biotopov národného a európskeho významu na území katastra
obce, prípadne pre ich identifikáciu kontaktovať SOP SR, Správu CHKO Biele
Karpaty. —> je vyznačené v grafickej časti návrhu ÚPD
Spracovať navrhované prvky MÚSES a zohľadniť ich pri návrhu rozvojových lokalít
-» je riešené v návrhu ÚPD; zhodnotenie vplyvov na prvky ÚSES je v kap. III.,
podkapitole 9 tejto správy
Vyhodnotiť vplyv na chránené územia národnej a európskej sústavy, vplyv na
biotopy európskeho a národného významu, ako aj vplyvy na ostatné záujmy
ochrany prírody. —
> je vyhodnotené v kap. III., podkapitolách 7 a 9 tejto správy
uviesť charakteristiku prvkov územného plánu, údaje o ich lokalizácii, možných
vplyvoch a ich územný priemet —> je uvedené v kap. V., vplyvy sú zhodnotené v
kap. III, tejto správy
Rešpektovať podmienky vyjadrenia Dopravného úradu, divízie civilného letectva
je rešpektované v návrhu ÚPD

—>

Rešpektovať podmienky stanoviska Okresného úradu Trenčín, Pozemkového
a lesného odboru -> je rešpektované v návrhu ÚPD
Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej
geologickej správy —> je rešpektované v návrhu ÚPD
Rešpektovať stanovisko mesta Trenčianske Teplice -» je rešpektované v návrhu
ÚPD
Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť prečo
nie) všetkých stanovísk k oznámeniu — > je vyhodnotené
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