Územný plán mesta Partizánske

D RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA MESTA A ŠIRŠIE VZŤAHY
DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE MESTA PARTIZÁNSKE DO SYSTÉMU
OSÍDLENIA
Širšie územné vzťahy predstavujú opakovateľné väzby obyvateľov mesta Partizánskeho s jeho bližším
a ďalším okolím v rytme každodennom, týždennom až občasnom v cestách za prácou, školou,
zdravotníctvom, spoločenskými kontaktmi, kultúrou, športom, rekreáciou a turistikou, nákupmi, za
službami, administratívou a pod.
Územie je vyznačené približne hranicami okresu Partizánske. V širšom význame zasahuje
juhozápadným smerom intenzívnejšie po Topoľčany a Duchonku v určitých záujmových oblastiach až
po Nitru. Severozápadne ide o vzťahy na Bánovce a na mesto Trenčín (po roku 1997) najmä v
administratívnych a správnych vzťahoch. Severovýchodne ide o pomerne intenzívne vzťahy na Hornú
Nitru až po Prievidzu a Bojnice.
Širšie vzťahy treba sledovať aj z historického hľadiska minimálne ostatného polstoročia. Funkčné aj
priestorové vzťahy nastali najmä dôsledkom administratívno - správneho členenia Slovenska. Po
skončení II. svetovej vojny bol vytvorený nový okres Partizánske v Nitrianskom kraji, v 60-tych rokoch
sa tento okres včlenil do Topoľčianskeho okresu a novovytvoreného Západoslovenského kraja. Koncom
20. storočia sa znovu obnovil okres Partizánske, tentoraz včlenený do novovzniknutého kraja
Trenčianskeho, spolu aj s okresom Prievidza. Tieto zmeny spôsobili aj zmeny v intenzite vzťahov zoslabením na Nitru a čiastočne aj na Topoľčany a naopak posilnením na Trenčín. Väzby na Hornú
Nitru zostali približne na rovnakej úrovni.
Priestor medzi Partizánskym a Chynoranmi leží v ťažisku údolia, v ktorom sa zbiehajú tri historické
komunikačné trasy. Zo severovýchodu z Hornej Nitry, zo severu od Trenčína a Bánoviec
a z juhozápadu zo stredného Ponitria - od Topoľčian a Nitry. Tento komunikačný trojlúč vyjadruje aj
smery tokov riek – v tomto úseku spojenie Nitry najprv s Nitricou/Beliankou a zakrátko aj s Bebravou
a pokračovanie ako už posilnenej Nitry. Blízkosť historických miest (Topoľčany, Bánovce) spôsobila, že
sa v tomto úseku už nevytvorili ďalšie väčšie obce, len Žabokreky a severnejšie Oslany, ktoré bývali aj
správnym sídlom v tomto území a ďalšia obec Bošany. Partizánske je novým mestom, ktoré vzniklo až
v 30-tych rokoch 20. storočia, keď Baťa založil na k.ú. malej obce Šimonovany veľký obuvnícky výrobný
závod a dal tým podnet k vybudovaniu väčšieho obytného súboru, ktoré neskôr získalo aj funkciu
okresného sídla.
Hlavnými východiskami pre sledovanie širších územných vzťahov sú nadradené schválené
územnoplánovacie dokumentácie - Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (posledne KURS 2001) a Koncepcia veľkého územného celku samosprávneho Trenčianskeho a čiastočne aj
Nitrianskeho kraja.
Nosnými atribútmi vzťahov v území sú sídelná a dopravná sieť. V predmetnom (vyjadrujúcom širšie
vzťahy) a nadväzujúcom území sa nachádzajú, resp. spolupôsobia:
Sídelné systémy
ťažiska osídlenia:
o
o
o
o

trenčianske (1. úroveň),
prievidzké ( 2. úroveň).
bánovsko - partizánske (3 úroveň) - v tom mesto Partizánske),
topoľčianske (3. úroveň),

centrá osídlenia:
o
o
o
o
o

Nitra (1 skupina. 1 podskup.). - celoštátny až medzinárodný význam,
Trenčín (1. skupina, 2. podskupina)
Prievidza (2. skupina. 1. podskup.) - nadregionálny až celoštátny,
Topoľčany (2. skupina. 2. podskup.).
Partizánske {3. skupina, 1. podsk.) - regionálny až nadregionálny,
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o
o
o

Bánovce n. Bebr. (3 skupina, 1. podsk.),
Bojnice (3. skupina. 2 podskupina),
Nováky (5. skupina) - subregionálny význam.

rozvojové osi 2. stupňa:
o ponitrianska (Trenčín - Bánovce - Topoľčany - Nitra - Komárno),
o hornonitrianska (Topoľčany - Partizánske - Prievidza), poznámka- prepájajú sa
v úseku Topoľčany - Chynorany
Dopravné systémy
Územím okresu Partizánske a jeho najbližšieho okolia prechádzajú:
verejné cestné komunikácie vyšších kategórii:
o č. I/50 v trase ..Drietoma + Renčín - Bánovce nad Bebravou - Hradište - Nováky Prievidza - na Pohronie (mesto Partizánske je na ňu napojené 8 km úsekom cesty
č. II/579 Partizánske - Hradište), cesta č. I/50 je navrhnutá na rýchlostnú
komunikáciu),
o č. I/64 Komárno – Nitra - Topoľčany – Partizánske – Nováky,
o č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov – Zlaté Moravce.
o č. II/512 Oslany – Žarnovica
Ďalšie cesty majú charakter „vedľajších".
o

železničné trate: pozdĺž Ponitria Zbehy - Chynorany - Partizánske - Prievidza a trať
spojnica stredného Považia so stredným Ponitrím Trenčín - Chynorany.

V oblasti školstva ide o lokalizáciu stredných škôl (gymnázia, SOŠ. SOÚ) a vysokých škôl Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a detašovaných pracovísk v Topoľčanoch, Prievidzi
a Partizánskom.
V oblasti kultúry ide o kultúrne a spoločenské zariadenia, inštitúcie a podujatia opäť približne dosahu
miest Trenčín - Prievidza/Bojnice – Topoľčany.
V oblasti pracovných príležitosti opäť možnosti v tomto trojuholníku podobne aj v oblasti ciest za
službami, najmä administratívnymi a správnymi, v ktorých nastala zmena po vytvorení Trenčianskeho
kraja a to presunom ciest z Topoľčian/Nitry do Trenčína.
V oblasti zdravotníctva ide o návštevy nemocníc s poliklinikami v Trenčíne, Topoľčanoch, Bojniciach,
ako aj relaxačného komplexu v Chalmovej, prírodných liečebných kúpeľov v Bojniciach, resp. až
v Trenčianskych Tepliciach.
V oblasti športu a rekreácie ide o športovanie a účasť na športových podujatiach približne v uvedenom
trojuholníku a o športovanie tých disciplín, ktoré absentujú v Partizánskom (lyžiarske terény na Remate.
pod Čiernym vrchom, krytá plaváreň v Novákoch, vodné športy na Nitrianskom Rudne. V rekreácii ide
o krátkodobý jednodenný a koncom týždňový pobyt a o horskú turistiku v južnej časti pohoria
Strážovské vrchy (Rokoš. Malá Magura), Vtáčnik, severná Časť Tríbeču, pripadne Inoveckého pohoria.
Z pobytu pri vode ide o vodné nádrže Duchonka, Nitrianske Rudno. Cykloturistika prebieha po celom
území.
Územné väzby mesta Partizánske sú znázornené na schéme č. 4 Schéma širších vzťahov
a záujmového územia.
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E NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA
Návrh riešenia územného plánu vychádza z platného územného plánu mesta Partizánske v znení jeho
zmien a doplnkov, ktorý ďalej rozvíja v intenciách nových rozvojových zámerov na území mesta.
Reaguje na investičné zámery v oblasti dopravy, predovšetkým vo vedení preložky I/64 mimo
zastavaného územia mesta a na potreby dopravného prepojenia jednotlivých častí mesta. Z hľadiska
kompozície a ochrany kultúrneho dedičstva je návrh riešenia územného plánu zameraný na zachovanie
a rozvoj jedinečného charakteru urbanistickej štruktúry realizovanej ako súčasť ideálneho mesta
budovaného v 30-tych rokoch v zmysle dobových úvah o ideálnom priemyselnom meste.
Územný plán je spracovaný invariantne na základe prerokovania troch variantov konceptu riešenia,
ktoré vychádzajú z overenia možností územného rozvoja mesta z hľadiska:

optimálneho riešenia dopravnej obsluhy územia vzhľadom na zámer preloženia cesty
I/64 mimo zastavaného územia mesta a z toho vyplývajúcej potreby vytvorenia nového
systému obsluhy územia,

rozsahu nových rozvojových území (vychádzajúc z podnetov a námetov na riešenie
územného plánu mesta Partizánske zozbieraných počas predchádzajúcich etáp
spracovania územného plánu ako aj počas etapy spracovania konceptu riešenia a jeho
prerokovania),

vytvorenia novej mestskej osi, ktorá vznikne uvoľnením dopravného zaťaženia
Nitrianskej cesty preložením štátnej cesty I/64 mimo zastavaného územia mesta
Partizánske

zvažovania demografických trendov vývoja mesta (zhodnotenie vývoja obyvateľstva
prirodzenou menou a možnou migráciou z pohľadu atraktivity lokality mesta v regióne
Hornej Nitry vyplývajúcej z migrácie za prácou)
V ÚPN sa počíta s preložením vedenia štátnej cesty I. triedy číslo I/64 v súlade s platným územným
plánom veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov a s Technickou štúdiou
cesty I/64 Hranice krajov – Prievidza v severej časti riešeného územia, s rozvojovými plochami
v lokalitách Šípok, Pri štadióne, Šimonovany, Veľké a Malé Bielice, posilnením lokálnych centier
a vytvorením novej vybavenostnej osi pozdĺž Nitrianskej cesty.

E.1 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE ROZVOJA MESTA
Koncepcia urbanistického rozvoja mesta Partizánske má za cieľ nadviazať na jedinečnú urbanistickú
štruktúru pásového mesta charakteristickú funkčným a priestorovým zónovaním, ďalej ju rozvíjať
a chrániť. Preto aj navrhované rozvojové aktivity nadväzujú na jestvujúce aktivity, územne ich rozvíjajú
a zachovávajú založený princíp funkčnej a priestorovej diferenciácie.
Riešenie rozvoja mesta Partizánske vychádza predovšetkým z rôznej miery intervenčných zásahov do
územia.
V návrhu komunikačného systému riešeného územia je základným determinantom trasovanie
preloženej štátnej cesty I/64 mimo zastavaného územia mesta Partizánske. Uvoľnenie dopravy na
Nitrianskej ceste, nové vstupy do mesta a jeho centra sú predpokladmi vytvorenia novej okružnoradiálnej dopravnej obsluhy územia, ktoré ponúka širšie možnosti aj v rámci etapizácie výstavby
jednotlivých častí navrhovaného vonkajšieho a vnútorného dopravného okruhu mesta.
Z hľadiska funkčého a priestorového usporiadania územia mesta navrhujeme posilnenie lokálnych
centier vybavenosti v jednotlivých mestských častiach a urbanistických obvodoch. Nové rozvojové
plochy sú lokalizované v priamej väzbe na zastavané územie mesta, sú navrhované na voľných
plochách v okrajových častiach mesta: Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce, Šípok, Priemyselný
obvod, Šimonovany, Lány.
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Hlavné rozvojové uzly sú lokalizované v blízkosti Nitrianskej cesty, ktorá je riešená ako štvorpruhová
mestská komunikácia s rozvojovými plochami občianskej vybavenosti nadmestského charakteru
(umiestnenými obojstranne popri Nitrianskej ceste a ďalej do hĺbky urbanistickej štruktúry
v urbanistických obvodoch Lány a Priemyselný obvod). Rozvojové uzly regionáleho významu sú
navrhnuté ďalej v Malých Bieliciach v lokalite kúpeľnorelaxačného komplexu a športového letiska,
lokálneho významu v urbanistickom obvode Salaš ako rozšírenie založeného rekreačného areálu.
Návrh územného plánu mesta Partizánske počíta s novou dopravnou koncepciou, ktorá vyplýva
z Dopravnej štúdie „Prieťah cesty I/64 (DIC Bratislava, s. r.o., máj 2013). Štúdia posúdila prieťah hlavnej
dopravnej tepny v meste z hľadiska prípravy rýchlostných ciest v okolí mesta Partizánske s dôrazom na
podrobnejšie priestorové usporiadanie tejto komunikácie spolu s návrhom umiestnenia a tvarového
usporiadania dopravných uzlov na celej riešenej trase.
Dopravné riešenie vychádza z trasovania preložky cesty I/64 mimo zastavaného územia mesta
s napojením na cestu II/579 medzi mestskými časťami Veľké Bielice a Návojovce.
Dopravná kostra územia sa sústreďuje na odľahčenie dopravného zaťaženia centra mesta formovaním
Nitiranskej cesty ako 4-pruhovej mestskej komunikácie s vytvorením nových uzlov napojenia v severo –
južnom smere. Obsluhu územia zabezpečuje niekoľko novo navrhnutých komunikácií prepájajúcich
jednotlivé rozvojové i stabilizovan é územia:

napojenie centra mesta novým nadjazdom nad železničnou traťou v predĺžení zrušenej
železničnej vlečky, v ktorej trase komunikácia ďalej pokračuje okolo areálu bývalých
ZDA,

nový vstup do mesta Partizánske z cesty II/953 premostením cez sútok Nitry a Nitrice,

severo – južné trasovanie komunikácie v areáli bývalých ZDA.
Systém vytvorenia mestských okruhov a ich vzájomné prepojenie zabezpečuje dostupnosť centra
mesta a odvedenie dopravy na okraj zastavaného územia. Vonkajši mestský okruh tvoria dve paralelné
trasy vedené v smere západ – východ. V severnej časti tangentuje zastavané územie kompaktného
mesta v MČ Veľké Bielice v pokračovaní východným smerom na Lány, Priemyselný obvod
a s napojením na cestu III/064072 v Šimonovanoch. V južnej časti riešeného územia je vonkajší okruh
vedený cez Malé Bielice popri ČOV ďalej novým premostením na ceste II/953 ako novým vstupom do
centra a ďalej pokračuje v smere na Šípok a Veľké Uherce. V rámci kompaktného mesta sa radiálnookružný systém prejavuje prepojením centra s vonkajším mestským okruhom po jestvujúcich
komunikáciách (Veľká Okružná, Šimonovianska, komunikácie v areáli ZDA) ale aj novým trasovaním
komunikácií v trase zrušenej železničnej vlečky na okraji areálu ZDA.

E.2 KOMPOZÍCIA MESTA
Kompozícia urbanistickej štruktúry mesta Partizánske predstavuje jedinečnú realizáciu ideálneho
priemyselného mesta v období 30-tych rokov podľa plánu Jiřího Voženílka. Vyznačuje sa jednoznačnou
funkčnou a priestorovou diferenciáciou mestských priestorov, zónovaním funkčných celkov v pásoch
s postupným uvoľňovaním zástavby smerom do krajiny s cieľom zabezpečiť základné priestorové
podmienky pre život obyvateľov: práca – bývanie – oddych. Pôvodná urbanistická štruktúra sa
zachovala v urbanistických obvodoch Partizánske – stred, Stará Kolónia, Pri športoviskách,
Priemyselný obvod, čiastočne aj v urbanistických obvodoch Luhy a Štrkovec. Predovšetkým v štruktúre
ulíc, rozmiestnení jednotlivých zón a rovnako aj vo výškovej hladine zástavby. Urbanistické obvody
bývalé samostatné obce Šimonovany, Malé a Veľké Bielice a Návojovce si z kompozičného hľadiska
zachovali vidiecky charakter a priestorové oddelenie od zastavanej plochy mesta. V posledných rokoch
je možné pozorovať náznaky postupného zrastania zástavby aj s okolitými mestskými časťami Veľké
Bielice – Malé Bielice, Veľké Bielice – Partizánske.
Kompozícia mesta Partizánske vychádza z historického vývoja mesta a jeho mestských častí v spojení
s dobovými úvahami o ideálnom meste. Vznik mesta je podmienený lokalizáciou výroby
a zabezpečením bývania pre nových zamestnancov. V urbanistickej štruktúre mesta sa dodnes
zachovali nasledovné kompozičné princípy umelo založeného mesta:







Základným rozvojovým prvkom bola línia železničnej trate, popri ktorej koncom 30-tych
rokov minulého storočia začala výstavba továrne a obytných štvrtí; neskôr vznikla popri
železnici cestná komunikácia a spolu vytvorili významný kompozičný prvok mesta –
dopravný koridor.
Od tohto dopravného koridoru sa odvíja hlavná kompozičná os – Námestie SNP, okolo
ktorého je v pravouhlej štruktúre ulíc rozmiestnená centrálna mestská zástavba prevažne
administratívno-obchodného charakteru.
Smerom k rieke Nitra (východným a západným) sa zástavba uvoľňuje a nadobúda
obytný a športovo-rekreačný charakter.
Výška zástavby dosahuje 3-4 nadzemné podlažia, dominanty tvoria významné objekty
(kostoly, administratívne budovy, výrobné objekty).

Neskôr v období hromadnej bytovej výstavby vznikli sídliskové celky Luhy a Šípok, ktoré predstavujú
výrazné hmotovo-priestorové zoskupenie obytných budov na oboch brehoch rieky Nitra. Napriek svojmu
výraznému priestorovému pôsobeniu však vo väzbe na centrum nenarúšajú charakter ideálneho
pásového mesta, ale svojou lokalizáciou a koncentráciou objemu a aktivít na neho vhodne nadväzujú.
Šimonovany, Malé a Veľké Bielice a Návojovce sa vyvíjali ako samostatné obce niekoľko storočí, čomu
svedčí aj ich kompozičné usporiadanie: obce vznikli ako dediny pri hradskej, resp. hromadné cestné
dediny s typickou ulicovou zástavbou a sakrálnou stavbou (kostol, kaplnka, hrad) v centrálnej časti.
Uvedené urbanistické obvody spolu s obvodmi Pri Šimonovanoch, Štrkovisko a Lány si dodnes
zachovali vidiecky charakter prejavujúci sa ako v urbanistickej štruktúre a jej priestorovom usporiadaní,
tak aj v type zástavby a spôsobe využívania. Predovšetkým Návojovce si zachovali charakter obytného
satelitu mesta Partizánske.
Návrh riešenia územného plánu mesta Partizánske nadväzuje na založené kompozičné princípy, ďalej
ich rozvíja s cieľom pokryť súčasné požiadavky a potreby obyvateľov mesta nielen po stránke funkčnopriestorovej ale aj estetickej a mestotvornej. Ide predovšetkým o nasledovné princípy rozvoja
kompozície mesta:

zachovanie založenej kompozície v urbanistickej štruktúre ako súčasti kultúrneho
dedičstva

rešpektovanie uličnej štruktúry, funkčno-priestorového zónovania a výšky zástavby
najmä v priestore medzi železničnou traťou a riekami Nitra a Nitrica

minimálne zahusťovanie jestvujúcej zástavby

koncentrovanie novej výstavby výhradne na voľných plochách a na okraji zástavby

výšková hladina novej zástavby sa prispôsobuje výškovej hladine jestvujúcej okolitej
zástavby dominanty sú umiestňované len na okrajoch centra s cieľom zachovania
pohľadových osí a priehľadov

formovanie pešej trasy ako novej kompozičnej osi s lokalizáciou vybavenostných funkcií

definovanie novej kompozičnej osi ako hlavnej mestskej osi vybavenosti
s cieľom odľahčiť centrálny priestor mesta (námestie SNP, predstaničný priestor, park
SNP) od aktivít náročných na dopravnú obsluhu a záber plôch
Kompozičné riešenie návrhu ÚPN vychádza z princípu ochrany a rozvoja založenej kompozície
urbanistickej štruktúry pásového mesta. Základný princíp predstavuje hlavná mestská os vedená
v Nitrianskej ceste s koncentráciou obchodno-obslužných aktivít.
V kompozičnom riešení návrhu ÚPN dochádza k posilneniu mestotvorných funkcií v smere do hĺbky
zástavby bývalého areálu ZDA – transformáciou výrobných funkcií na obslužné. Dochádza tak k posunu
vybavenostného ťažiska mesta Partizánske z centrálnych polôh (lokalita medzi železničnou traťou
a riekou Nitra) na severozápad kompaktného územia mesta s dobrým dopravným napojením. Centrum
mesta tak vytvára predpoklady pre saturovanie priestorových potrieb verejnej občianskej vybavenosti
(administratíva, správa, školstvo, zdravotníctvo, kultúra, šport, rekreácia) s dôrazom na upokojenie
dopravy a intenzívnejší peší a cyklistický pohyb. Takto modifikované usporiadanie územia podčiarkuje
a ďalej rozvíja základné charakteristiky založeného pásového mesta bez zahusťovania zástavby
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v centre a pritom zabezpečí pokrytie nárokov obyvateľov a návštevníkov mesta na obchodnú občiansku
vybavenosť.
Hlavná kopozičná os, ktorú pôvodne predstavovalo Námestie SNP s priľahlým parkom a kostolom, sa
presúva do Nitiranskej cesty a jej okolitých plôch občianskej vybavenosti koncentrovanej v rôznej hĺbke
priľahlej urbanistickej štruktúry. Dochádza k novej hierarchizácii hlavných mestských priestorov –
funkčné-prevádzkové ťažisko prechádza z centra mesta k Nitrianskej ceste a centrum nadobúda
pokojnejší charakter z hľadiska funkčného využitia i prevádzky. Pritom si centrum mesta aj naďalej
zachováva priestorové postavenie jadra kompozície, so svojou charakteristickou kompozičnú skladbu
pásového mesta s jestvujúcimi kompozičnými osami, výškovými a hmotovými dominantami,
pohľadovými osami a priehľadmi.
Podružné rozvojové osi jednak nadväzujú na jestvujúcu urbanistickú štruktúru a ďalej ju rozvíjajú (napr.
rozvojová os pri v Malých Bieliciach, rozvojové územia na ľavom brehu rieky Nitra v lokalite Šípok),
alebo vychádzajú z návrhu novej dopravnej kostry územia (priestor Šimonovian medzi nemocnicou
a Cintorínskou ulicou, rozvojové plochy v UO Návojovce, Malé Bielice a Veľké Bielice vo väzbe na
navrhovanú preložku cesty I/64).
Výšková štruktúra a navrhovaná intenzita zástavby vychádza zo založených hmotovo-priestorových
charakteristík – nositeľmi najvýraznejších zoskupení hmotových a výškových dominánt sú aj naďalej
urbanistické zóny (totožné s urbanistickými obvodmi) Luhy a Šípok, v bývalých samostatných obciach
(Veľké Bielice) sa zachováva charakteristická historická silueta s dominantou kostola ako ústredného
bodu kompozície (okrem Malých Bielic, kde dominantnosť kostola nahrádza objekt hvezdárne).
Navrhovaná štruktúra svojou výškovou hladinou a intenzitou zástavby chráni založenú siluetu mesta
pred narušením novou výstavbou.

E.3 PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA
Priestorové usporiadanie zastavaného územia mesta Partizánske vychádza z jeho historického vývoja,
postupného rozširovania zastavaného územia na voľné plochy poľnohospodárskej pôdy a zrastania
jednotlivých mestských častí a urbanistických obvodov.
Kompaktný celok zastavaného územia mestských častí Partizánske a Veľké Bielice odráža niekoľko
historických línií vývoja zástavby. Najstaršiu časť tvorí dnešný urbanistický obvod Šimonovany, ktorý bol
do 40-tych rokov 20. storočia samostatnou obcou. V jej katastri začala koncom 30-tych rokov firma Baťa
stavať továreň na výrobu topánok, čo bol významný moment v histórii a vývoji mesta – Jan Antonín
Baťa vybudoval nielen továreň ale aj obytné štvrte, administratívne celky a oddychovú zónu, čím vzniklo
nové umelo založené mesto v zmysle dobových úvah o ideálnom meste (bližšie popísané v kapitole 8.
Kultúrne a historické hodnoty). Baťova koncepcia sa držala až do 60-tych rokov minulého storočia a tak
sú jednotlivé funkčné zóny zachované dodnes najmä v urbanistických obvodoch Partizánske – Stred,
Stará kolónia, Štrkovisko, Pri Šimonovanoch a Pri Štadióne. Jednotlivé funkčné zložky mesta boli
zónované do samostatných pásov v radení od severu priemyselný areál – dopravný koridor – jadro
mesta – obytné štvrte – oddychové zóny pri rieke Nitra. Sídlisko Luhy a urbanistický obvod Lány vznikli
neskúr v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia, čím sa mesto Partizánske svojou zástavbou spojilo
s obcou Veľké Bielice a vytvorili kompaktný celok zastavaného územia mesta.
Významné postavenie v priestorovom usporiadaní a vo vývoji mesta malo trasovanie železnice, ktorá
prechádza mestom, oddeľuje ho od priemyselného obvodu a vytvára spolu s cestnými komunikáciami
dopravný koridor.

E.3.1 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY MESTA
V súčasnosti predstavuje zastavaná plocha mesta pomerne kompaktný celok s niekoľkými priestorovo
oddelenými časťami, ktoré sú s mestom spojené komunikačnou sieťou. Ide o urbanistické obvody
Návojovce a Malé Bielice, ktoré boli ako samostatné obce pričlenené k mestu Partizánske a dodnes si
zachovali vidiecky charakter a sídlisko Šípok vybudované na ľavom brehu rieky Nitra.

Priestor, ktorý najvýraznejšie charakterizuje mesto je centrálna mestská zóna. Je založená na
pravouhlej osnove. Centrum bolo založené v 30-tych rokoch 20. storočia ako zhmotnenie dobových
úvah o ideálom priemyselnom meste. Rozvíjalo na území vymedzenom železničnou traťou a riekami
Nitra a Nitrica z juhu a západu. Teória ideálneho mesta sa tu pretransformovala do logickej segregácie
jednotlivých funkcií na území mesta do koncentrovaných funkčných celkov v zmysle zabezpečenia troch
základných potrieb človeka: práca – bývanie - oddych.. Administratíva, správa, školstvo a kultúra sú
koncentrované okolo pozdĺžneho námestia, ktoré tvorí hlavný verejný
priestor centra, spája
priemyselný areál s centrom a vyúsťuje pri rieke Nitra dominantou kostola Božieho srdca Ježišovho.
Smerom do krajiny sa zástavba uvoľňuje a funkcie vybavenosti postupne nahrádzajú obytné funkcie.
Okolo námestia sú smerom na západ situované bloky administratívy a bývania v bytových domov,
smerom na východ zase obytné bloky so zástavbou rodinných domov a dvojdomov. Priamo na centrum
nadväzujú funkcie oddychu – južne od centrálneho námestia v dobrej pešej dostupnosti, priľahlý k rieke
Nitra sa nachádza športovo-rekreačný areál s futbalovým štadiónom, hádzanárskou halou, zimným
štadiónom, letným kúpaliskom a tenisovými dvorcami.
Priemyselná zóna je situovaná v severnej časti mesta ako monofunkčný areál oddelený od obytného
a vybavenostného územia dopravným koridorom. Priemyselná zóna v minulosti areál Závodov 29.
Augusta predstavuje plošne najvýznamnejšiu monofunkčú štruktúru mesta. Výrobné plochy sú v nej
rozčlenené pravidelnou pravouhlou štruktúrou obslužných komunikácií. Vstup do areálu je na vyústení
hlavnej mestskej kompozičnej osi a je zvýraznený hmotovo-priestorovým pôsobením viacpodlažných
výrobných objektov.
Takto založené mesto malo predpoklady ďalšieho územného rozvoja východným a západným smerom,
kde sa vytvorili homogénne obytné štruktúry so základnou občianskou vybavenosťou. Východne od
centra vznikla urbanistická štruktúra rodinných domov s charakteristickou uličnou osnovou a vytvorením
súrodých urbanistických blokov okolo osi spájajúcej priestor menšieho parku a nábrežím Nitry
(v pokračovaní cez rieku smerom na Šípok).
Zo západnej strany na centrum nadväzuje časť, ktorá predstavuje nesúrodé územie mesta - Luhy.
Priestorovo ju vymedzuje železničná trať a rieky Nitra a Nitrica. Dominantnou územia je rozsiahly súbor
bytových domov postavených v rámci komplexnej bytovej výstavby. Sídliská sú napriek dobovým
trendom v bytovej výstavbe komponované na okružných dopravných komunikáciách s využitím
vnútorných priestorov obytných blokov pre funkcie základnej občianskej vybavenosti s dominantným
peším pohybom, čím sa vytvorilo relatívne kvalitné obytné prostredie s vysokým zastúpením zelených
plôch.
Najheterogénnejšiu časť mesta predstavuje sídlisko Šípok, ktoré sa nachádza v južnej časti riešeného
územia ako jediná zástavba na ľavom brehu rieky Nitra. Rozsiahly obytný satelit je tvorený súborom
bytových domov komplexnej bytovej výstavby situovanej v členitom teréne pod lesným masívom
Tríbeča a je napojený na dopravný systém mesta jedinou komunikáciou. Sídlisko Šípok vykazuje
typické nedostatky zón komplexnej bytovej výstavby. Ide najmä o nedostavanosť z hľadiska vybavenia
zariadeniami občianskej vybavenosti, nedobudovanie kvalitných úprav obytného prostredia
a priestorové oddelenie od územia mesta.
Zo severovýchodnej časti na centrum a z východnej časti na priemyselnú zónu nadväzujú rozsiahle
zóny rodinných domov, ktoré boli postupne budované od 40-tych rokov. Táto zástavba vyplnila celý
priestor medzi Baťovym priemyselným závodom a kedysi samostatnou obcou Šimonovany, v ktorej
katastri boli Baťovany, neskôr Partizánske, založené. Šimonovany tvoria v súčasnosti integrálnu
funkčnú a prevádzkovú časť mesta so zachovaným centrálnym priestorom okolo kostola a Vodného
hradu.
Územie priľahlé zo západu k rieke Nitrici tvorilo voľakedy samostatnú obec Veľké Bielice. Dnes má toto
územie charakter rastlej urbanistickej štruktúry s centrom okolo hlavnej komunikácie. Funkčne tu
prevažuje bývanie v rodinných domoch. Postupným rozvojom obce nastalo zrastenie so zástavbou
mesta Partizánske a obec sa v roku 1976 stala jeho súčasťou.
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Priestor medzi riekou Nitrica a jadrom mesta okolo cesty I. triedy vymedzuje zástavbu heterogénneho
charakteru, kde funkcie bývania sú postupne nahrádzané vybavenostnými, výrobnými a obslužnými
prevádzkami vzhľadom na polohu medzi dvomi dopravnými tepnami: cestou I/64 a železničnou traťou.
V rámci mestskej časti Veľké Bielice tvorí významné územie priestor ležiaci južne od železničnej trate.
Toto územie predstavuje urbanistickú štruktúru monofunkčného charakteru ako výrobný areál vo väzbe
na železnicu.
Najzápadnejšie zastavané územie mesta Partizánske predstavuje mestská časť Malé Bielice, ktorá bola
v minulosti samostatnou obcou. Charakter vidieckeho poľnohospodárskeho prostredia si toto územie
zachovalo dodnes. V súčasnosti sa územie transformuje na obytné a rekreačno-športové zázemie
mesta Partizánske. Tieto funkcie vyplývajú z rozvoja kúpeľnorelaxačného komplexu a športového
letiska v južnej časti Malých Bielic.
V severnej časti riešeného územia leží priestorovo oddelené obytné územie Navojoviec, ktoré tvorí
satelit mesta. K mestu bol pričlenený v 70-tych rokov minulého storočia. Dnes predstavuje najmä
obytnú štruktúru rodinných domov vidieckeho charakteru s nízkym podielom základnej občianskej
vybavenosti a významnou plochou záhradkárskej osady.
Na ľavom brehu rieky Nitra priamo pod masívom lesa leží územie využívané pre rekreačné účely ako
nástupný bod do krajinných priestorov. Charakteristické sú pre túto lokalitu mozaikové štruktúry
záhradkárskych osád s rekreačno-športovou vybavenosťou.
Na rekreačné územie pod lesom z východnej strany nadväzuje výrobno-skladový areál na brehu rieky
Nitra. Tvorí samostatný celok priestorovo oddelený od obytných a vybavenostných častí.
E.3.2 ROZMIESTNENIE FUNKCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA
Jadro mesta tvorí polyfunkčný priestor pre zariadenia administratívnych, školských, kultúrnych
a obchodno-obslužných aktivít vo väzbe na dopravný uzol železničnej a autobusovej stanice. Obytná
funkcia je tu zastúpená najmä vo forme obytných 2-3 podlažných domov.
Obytné územie predstavuje podstatnú časť zastavaného územia mesta. Stabilizovaná štruktúra
rodinných domov je situovaná predovšetkým v západnej časti mesta (v urbanistických obvodoch
Šimonovany, Stará kolónia, Štrkovisko a Pri Šimonovanoch) a v MČ Veľké Bielice, staršia rodinná
zástavba vhodná na prestavbu a intenzifikáciu sa nachádza prevažne na severe a východe riešeného
územia, v bývalých samostatných obciach, dnes mestských častiach Malé Bielice, Veľké Bielice
a Návojovce. Sídliskové formy obytného územia, ktorého súčasťou je aj občianska vybavenosť, sa
rozkladajú v južnej časti riešeného územia – hromadná bytová výstavba je kumulovaná na sídliskách
Luhy I, Luhy II a na ľavom brehu rieky Nitra na sídlisku Šípok.
Územie s prevahou občianskej vybavenosti je sústredené predovšetkým v centrálnych polohách
mesta okolo námestia SNP a ul. generála Svobodu, kde sú umiestnené funkcie administratívnosprávneho, kultúrneho, obchodno-obslužného, zdravotníckeho a školského charakteru. Nevyhnutná
občianska vybavenosť je umiestnená v obytnom území ako súčasť hromadnej bytovej výstavby formou
areálovej základnej vybavenosti (školy, poliklinika, športové areály) a v centrálnych polohách bývalých
samostatných obcí (Návojovce, Veľké Bielice, Malé Bielice, Šimonovany).
Územie rekreácie má významné postavanie v štruktúre mesta. Situované je v priamej väzbe na
centrálne a obytné priestory v južnej časti mesta, v polohách priľahlých k rieke Nitra, kde sa koncentruje
športová a rekreačná vybavenosť mesta (futbalový štadión, zimný štadión, letné kúpalisko, tenisové
dvorce) a zabezpečuje pokrytie nárokov obyvateľov na rekreáciu a športové aktivity v pešej dostupnosti
mesta. Samostatné rekreačné plochy sú umiestnené aj v okrajových častiach mesta – kúpele Malé
Bielice v blízkosti krytej plavárne, rekreačné plochy a záhradkárske osady pri rieke Nitra s nástupom do
priestoru lesa (Salaš) a samostatné športové ihriská v jednotlivých mestských častiach.
Výrobné územie má podobne ako ostatné funkčné zložky mesta Partizánske svoje jasné priestorové
vymedzenie. Najvýraznejším priestorom je areál bývalých Závodov 29. augusta (Priemyselný obvod),
ktoré vznikli na plochách továrne na výrobu topánok firmy Baťa, v napojení na Šimonovany
a železničnú trať. Rozvojom priemyselnej výroby sa hospodárska základňa rozšírila aj do areálov vo

Veľkých Bieliciach, v posledných rokoch aj do novovybudovaného areálu v Malých Bieliciach a do
areálov bývalých poľnohospodárskych dvorov.
Zastavané územie mesta Partizánske je obklopené väčšinou poľnohospodárskou pôdou, rekreačným
zázemím záhradkárskych osád ako aj krajinnou zeleňou, ktorá je súčasťou vodných tokov Nitra a Nitrica
a masívom lesa z južnej strany riešeného územia.

E.3.3 ROZVOJ URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY PODĽA URBANISTICKÝCH OBVODOV
Základné bilančné jednotky, t.j. urbanistické obvody sú oficiálnymi štatistickými jednotkami. Pre popis
funkčných a priestorových charakteristík územia je pre popis územia použitá štruktúra urbanistických
obvodov. Každý urbanistický obvod sa ďalej člení na urbanistické bloky, ktoré združujú plochy
s rovnakými charakteristikami, t.j. funkčným využitím a objemom zástavby a predstavujú základnú
jednotku pre stanovenie možností využitia spolu so základnými hmotovo - priestorovými
charakteristikami vyjadrenými indexom zastavanosti a výškovou hladinou bloku stanovenou počtom
nadzemných podlaží. Použité hmotovo - priestorové charakteristiky znamenajú zároveň aj vyjadrenie
celkového potenciálu daného bloku v zmysle potenciálne využiteľného stavebného objemu.

E.3.3.1 Mestská časť Partizánske
Katastrálne územie Partizánske, urbanistické obvody:

UO 01 Partizánske – stred

UO 02 Stará kolónia

UO 03 Štrkovisko

UO 04 Pri Šimonovanoch

UO 05 Šimonovany

UO 08 Pri štadióne

UO 09 Luhy

UO 11 Priemyselný obvod

UO 12 Pri Nitrici

UO 21 Salaš

UO 22 Šípok

UO 23 Lány
E.3.3.1.1 Urbanistický obvod UO 01 - Partizánske – stred
Územie urbanistického obvodu Partizánske – stred leží v jadre urbanistickej štruktúry mesta
a predstavuje najintenzívnejšie využívanú časť mesta. Zo severu je priľahlé k železničnej trati
a rozprestiera sa medzi ulicami Družstevná, Rudolfa Jašíka, Jesenského a Nitrianska cesta.
Tvorí ho polyfunkčná zóna s lokalizáciou administratívno-správnych, kultúrnych, obchodno-obslužných,
sociálnych, zdravotníckych a obytných funkcií usporiadaných v pravouhlej blokovej štruktúre okolo
námestia SNP. Urbanistický obvod Partizánske – Stred svojou urbanistickou štruktúrou odkazuje na
pôvodný územný plán vychádzajúci z ideí ideálneho mesta, ktorý v 30-tych rokoch 20. storočia navrhli
Baťoví architekti združení okolo Jiřího Voženílka, a v miernej modifikácii sa táto štruktúra zachovala
dodnes ako vo funkcionalistickej architektúre, tak aj v urbanistickom riešení celého centra mesta.
Najvýznamnejším priestorom centra je verejný priestor - námestie SNP pozdĺžneho tvaru, okolo ktorého
sú rozmiestnené objekty, v ktorých sídlia najdôležitejšie inštitúcie v meste: mestský úrad, spoločenský
dom (hotel Baťovan) s obchodnou vybavenosťou v parteri, škola, úrad práce, kultúrny dom a pod.
Z námestia sa v pravouhlej štruktúre ulíc ďalej odvíja pravidelná sieť urbanistických blokov bývania
a administratívy (juhozápad), urbanistické bloky z juhu priľahlé k Hrnčírikovej ulici a ulici Generála
Svobodu vykazujú nepravidelnú urbanistickú štruktúru charakteristickú premiešaním funkcií a typov
zástavby – do pôvodnej urbanistickej štruktúry boli vnesené nové prvky ako v architektúre tak aj
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v urbanistickom riešení. Zahusťovanie zástavby má za následok na jednej strane zvýšenie
polyfunkčnosti blokov, na druhej strane sa tak zhoršuje dopravná obsluha jednotlivých urbanistických
blokov.
Severovýchodná časť námestia ústi do priestoru bývalej tzv. promenády, ktorá spájala mesto
s továrňou – v tom čase úrovňovým prechodom cez železničnú trať, ktorý bol nahradený podchodom
pre peších a cyklistov popod dopravný koridor v súčasnosti tvorený železnicou a štátnou cestou.
Uvedený pochod spolu so železničnou stanicou v severnej časti urbanistického obvodu
a s autobusovou stanicou pred továrňou (v UO 11 Priemyselný areál) predstavujú významný uzol
integrovanej dopravy so segregáciou pohybu peších a cyklistov od automobilovej dopravy.
Popri železničnej trati ležia urbanistické obvody s rôznorodou zástavbou z rôznych období 20. storočia:
kompaktné administratívne objekty, železničná stanica, formujúca sa obchodno-obslužná zóna pri
trhovisku, zdravotnícke zariadenia realizované podľa pôvodného územného plánu pásového mesta na
okraji mestského parku.

Návrh riešenia UO Partizánske – stred vychádza z cieľa nadviazať v centrálnej časti mesta na
zachovanú jedinečnosť urbanistickej štruktúry a ďalej ju tvorivo rozvíjať v duchu Baťovského
pragmatizmu. Funkčnú náplň aj priestorové riešenie vymedzených urbanistických blokov navrhujeme
zachovať v ich jestvujúcom stave. Zahusťovanie zástavby navrhujeme
obmedziť v záväzných
regulatívoch vyjadrením podielu zastavanosti pre každý regulačný blok.
Zmeny navrhujeme v dopravnej obsluhe územia s cieľom odľahčiť centrum od automobilovej dopravy.
Navrhujeme dopravnú obsluhu viesť po okraji urbanistického bloku v ulciach Nádražná, Rudolfa Jašíka,
Jesenskéhoa Hrnčírikova. Tieto ulice vytvárajú obslužný centrálny okruh s novo navrhnutým prepojením
na vyšší systém obsluhy mesta v susedných urbanistických obvodoch. V urbanistickom obvode
Partizánske – stred navrhujeme dominantné postavenie pešieho a cyklistického pohybu, ktorého trasy
sa stretávajú v historickom ťažisku mesta – námestí SNP.

Z väčšej časti predstavuje urbanistický obvod Partizánske – stred urbanistická štruktúra realizovaná
podľa dvoch územných plánov. Podľa prvého, ktorý vychádzal z princípov záhradného mesta s cieľom
vytvoriť mesto a továreň v záhradách, sa realizovala zástavba severovýchodným smerom od námestia
SNP vrátane promenády do továrne a dopravnej komunikácie južne od železnice. Podľa druhého
známeho územného plánu pásového mesta, ktorého autorom je Jiří Voženílek, sa postavila zvyšná časť
urbanistického obvodu: juhozápadná časť zástavby námestia a urbanistické bloky smerujúce k rieke
Nitra.
Z kompozičného hľadiska je v umelo založenom meste jasne čitateľný zámer komponovania
jednotlivých priestorov do funkčne a priestorovo oddelených „pásov“, s hierarchizovaním ich významu v
priestore a s navádzaním pešieho pohybu do jednotlivých mestských zón. V centre sa kumuluje pohyb
a koncentrácia mestotvorných aktivít, smerom na juh k rieke Nitra a k masívu lesa sa aktivity
v pravidelnej pravouhlej štruktúre ulíc uvoľňujú a získavajú voľnejší charakter (bývanie, rekreácia,
šport). Hlavnú kompozičnú os vytvára pozdĺžne námestie SNP, v predĺžení parku v UO Pri štadióne.
Kolmo na ňu prechádza ulicou Rudolfa Jašíka vedľajšia kompozičná os, ktorá spája mestský park
a športovo-rekreačný areál na pravom brehu Nitry. Najvýznamnejším kompozičným uzlom je rozširujúca
sa hlavná kompozičná os v jej hornej časti, ktorá plynule prechádza do dopravného uzla v pokračovaní
hlavnej osi jej zalomením kolmo na dopravný koridor. Hmotovo-priestorové charakteristiky zástavby sú
takmer totožné vo všetkých urbanistických blokoch – výšková hladina sa pohybuje od dvoch podlaží pri
obytných budovách až po 5 podlaží objektov občianskej vybavenosti. Priestoru centra, a to nielen
v urbanistickom obvode Partizánske – Stred, dominuje budova bývalej slobodárne, ktorá oddeľuje
spoločenskú časť námestia od kľudovej zóny parku.
Z dopravno-obslužného hľadiska urbanistickým obvodom Stred prechádza najfrekventovanejšia
komunikácia v meste – ulica Generála Svobodu a v pokračovaní Hrnčírikova ulica, ktorá zabezpečuje
dopravnú obsluhu časti mesta, ležiacej medzi železničnou traťou a riekami Nitra a Nitrica. Z tejto
komunikácie sú viacerými dopravnými uzlami napojené urbanistické obvody Luhy, Pri štadióne, Stará
kolónia a Štrkovisko, resp. prístupné aj vzdialenejšie urbanistické obvody ako napr. Pri Šimonovanoch,
Salaš a Šípok. Riešenie niektorých dopravných uzlov v UO Partizánske – Stred spôsobuje kolízie,
znásobené prítomnosťou úrovňových križovaní miestnych komunikácií so železničnou traťou.
Ako najväčšie nedostatky sa v dotknutom urbanistickom obvode javí dopravná obsluha územia
s viacerými nedoriešenými kolíznymi bodmi (čo je však dôsledok nedoriešenej dopravnej kostry na
úrovni mesta) rôznych druhov dopravy, riešenie predstaničného priestoru, nedostavaný dom kultúry na
ulici Generála Svobodu, miera zahusťovania niektorých urbanistických blokov.
Z uvedeného vyplýva, že návrh riešenia sa zameriava na odstránenie problémov obsluhy územia
a kolíznych bodov, na stanovenie únosnej miery hustoty a výšky zástavby (premietnuté v hmotovopriestorových charakteristikách jednotlivých urbanistických blokov) s cieľom zachovať a chrániť
urbanistickú štruktúru Baťovho priemyselného mesta, ktorá inde v rámci územia Slovenska nebola
realizovaná. Preto navrhujeme, aby pre urbanistický obvod Partizánske – Stred a vymedzené územie
susedných urbanistických obvodov bola spracovaná podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia
reflektujúca výsledky pamiatkového prieskumu.
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E.3.3.1.2 Urbanistický obvod UO 02 - Stará kolónia
Urbanistický obvod UO 02 Stará kolónia je priľahlý z východnej strany k centru mesta a ohraničujú ho
ulice Jesenského, Októbrová, Riečna a Námestie SNP.
Základnú charakteristiku uvedeného obvodu predstavuje monofunkčná obytná zóna so zástavbou
prevažne formou individuálnej bytovej výstavby, v časti priľahlej k parku s formou nízkopodlažnej
bytovej výstavby, ktorá bola realizovaná ako prvá obytná štvrť priemyselného mesta. Napriek svojej
centrálnej polohe urbanistický obvod Stará kolónia prejavuje len minimálny prienik vybavenostných
funkcií komplementárnych k funkcii bývania. Urbanistický obvod je typický kompaktnou kobercovou
zástavbou funkcionalistickej architektúry, v ktorej sa dodnes vzácne zachovala diferenciácia priestorov
verejných, poloverejných a súkromných a rovnako sa zachoval aj zastavaný objem v jeho pôvodnom
rozsahu. Jedná sa o jeden z najzachovalejších architektonicko - urbanistických súborov z obdobia
funkcionalizmu, ktorého význam násobí pôvodný zámer realizovať urbanistickú štruktúru ako ideálne
mesto s cieľom zabezpečiť základné potreby človeka: prácu – bývanie – oddych. Viaceré z objektov
prešli rekonštrukciou zameranou na prispôsobenie súčasným požiadavkám na bývanie v rodinných
domoch v mestskom prostredí.
V návrhu odporúčame spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu s dôrazom na spôsob
a formu ochrany vytipovaných objektov ako pamiatok funkcionalistickej architektúry.
V urbanistickom obvode navrhujeme preferovať ochranu urbanistickej štruktúry zachovaním súčasného
stavu vo funkčnom využití a priestorovom usporiadaní územia urbanisického obvodu. V severnej časti
prevláda tendencia doplnenia občianskej vybavenosti do čisto obytného prostredia, južná časť si
zachováva monofunkčný obytný charakter. Výška zástavby je definovaná maximálnym počtom
nadzemných podlaží 2 v celom urbanistickom obvode, podiel zastavania vychádza zo súčasnej
zastavanej plochy urbanistických blokov.
Dopravné riešenie vychádza z jestvujúcej obsluhy územia urbanistického obvodu. Ulice majú charakter
ukľudnených komunikácií, v niektorých prípadoch v šírkovom usporiadaní jednosmernej komunikácie.
Významnejšie zberné komunikácie sú vedené okrajom urbanistického obvodu.
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E.3.3.1.3 Urbanistický obvod UO 03 - Štrkovisko
Východným smerom od urbanistického obvodu Stará kolónia sa rozprestiera urbanistický obvod UO 03
Štrkovisko. Vymedzujú ho ulice Októbrová, Kukučínova, Fraňa Kráľa, Jána Švermu, zo severu
železničná trať a na juhu prechádza na ľavý breh rieky Nitra, kde ho ohraničuje záhradkárska osada
a ulica Pod Salašom.
Urbanistický obvod predstavuj prevažne polyfunkčné územie s prevahou obytnej zástavby tvorenej
z väčšej časti zástavbou rodinných domov a dvojdomov z čias Baťovho priemyselného mesta a novšej
bytovej zástavby s doplnkovými funkciami areálovej občianskej vybavenosti (školy, materské školy)
alebo funkciami základnej občianskej vybavenosti situovanej v obytnej zástavbe. Južná časť
urbanistického obvodu je tvorená areálmi a zariadeniami výrobno - oblsužnými, resp. výrobno –
skladovými. Nerušivá výroba je lokalizovaná aj v severovýchodnej časti urbanistického obvodu priamo
v obytnej zástavbe.
Rôzne obdobie vzniku jednotlivých urbanistických blokov charakterizuje rôznorodosť zástavby
a urbanistickej štruktúry. Najvýznamnejšia štruktúry sa zachovali v obytných zónach Gumárenskej
a Obuvníckej ulice, ktoré sú tvorené zástavbou rodinných domov a dvojdomov dostupných zaslepenými
komunikáciami a s dominantným peším pohybom, čím vznikajú typické poloverejné priestory
a zoskupenia viacerých domov ako predpoklad vytvárania menších spoločenstiev obyvateľov zón. Tieto
zóny je navrhujeme zaradiť do územia pre spracovanie podrobnejšej zonálnej dokumentácie
s definovaním uličných čiar, stavebných čiar, objemov zástavby či tvaru zastrešenia, ktorá by smerovala
k ochrane architektúry a urbanizmu .
Dopravná obsluha urbanistického obvodu Štrkovisko sa koncentruje predovšetkým v uliciach
Moyzesova, Októbrová a Roosweltova, premostenie cez rieku Nitra smerom na sídlisko Šípok má
význam z celomestského hľadiska.
V urbanistickom obvode Štrkovisko navrhujeme rozvíjať jestvujúci stav najmä v oblasti prieniku
vybavenostných funkcií do obytnej zástavby. Navrhujeme zvýšiť mieru polyfunkčnosti urbanistických
blokov aj s vyšším podielom občianskej vybavenosti v pôvodne monofunkčnej obytnej zástavbe.
V južnej časti dochádza k transformácii územia výroby na polyfunkčné obchodno-obslužné, výrobnoobslužnéh a výrobno-skladové funkcie, ktoré svojim charakterom nenarúšajú okolitú obytnú zástavbu.
Hmotovo-priestorové vlastnosti urbanistických blokov preberajú jestvujúcu výšku zástavby a rovnako aj
podiel zastavania.
Z hľadiska dopravnej obsluhy v návrhu nedochádza k významným zmenám oproti súčasnému stavu.
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