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E.3.3.1.12Urbanistický obvod UO 23 – Lány
Lány ako urbanistický obvod ležia v severozápadnej časti katastra mesta Partizánske, z hľadiska polohy
v rámci celého riešeného územia sa nachádzajú v jeho centre. Z východu sú ohraničené priemyselným
areálom Priemyselného obvodu a železničnou vlečkou, z juhu železničnou traťou a z východu riekou
Nitrica. Severnú hranicu urbanistického obvodu Lány tvoria ovocné sady a poľnohospodárska pôda.
Urbanistická štruktúra Lánov predstavuje najvyššiu mieru rôznorodosti v rámci štruktúry mesta
Partizánske – je tvorená polyfunkčným územím, ktoré vzniklo zrastením zástavby mesta Partizánske
a urbanistického obvodu Veľké Bielice ako samostatnej obce, neskôr pričlenenej k mestu. Zástavba
urbanistického obvodu je tvorená tromi základnými typmi: obytnými plochami, technickými plochami
a vybavenostným územím. Obytné územie s prevahou bývania v rodinných domov je priľahlé k rieke
Nitrica a rozprestiera sa oboma smermi od Nitrianskej ulice smerom na sever a na juh, je dostupné
zaslepenými komunikáciami. V severnej časti prebieha v malom rozsahu rozširovanie jestvujúcej
obytnej zástavby. Východne od pásu obytného územia sa na obe strany Nitrianskej cesty nachádzajú
technické územia: na sever územie technickej infraštruktúry (zásobovanie elektrickou energiou)
a v južnej časti sa jedná o výrobné a dopravné plochy a plochy dopravných služieb (areál SAD,
gumárenská výroba, STK). Posledným typom funkčného využitia územia urbanistického obvodu je
polyfunkčné obchodno-vybavenostné územie, ktoré v ostatných rokoch formujú obchodné reťazce
umiestňovaním veľkokapacitných predajní v tejto lokalite, čím dochádza k transformácii okolitých funkcií
na vybavenostné funkčné využitie (obytná zástavba, areál tlačiarní, služby motoristom). Doplnením
týchto troch základných typov sú záhradkárske osady v južnej časti UO Luhy priľahlé k železničnej trati.
Dopravná obsluha územia sa obmedzuje na jedinú komunikáciu najfrekventovanejšiu cestu v meste –
Nitriansku cestu. Z nej sú dostupné slepými komunikáciami jednotlivé urbanistické bloky, čo má za
následok dopravné kolízie. Rovnako absentuje pešie a cyklistické prepojenie na susedné urbanistické
obvody najmä cez železničnú trať a rieku Nitrica.
Disponibilné plochy sa vzhľadom na zastavanú časť urbanistického obvodu Lány nachádzajú len
v severnej časti UO. Predpokladom ich využitia je vytvorenie novej komunikačnej siete a dopravnej
obsluhy urbanistického obvodu. Výrazným limitom rozvoja severnej časti UO je nadzemné vzdušné
VVN vedenie.
Urbanistický obvod Lány je v návrhu rozvíjaný v minimálnej miere. Záber nových plôch je malý, čo
vyplýva z jestvujúceho stavu obsluhy urbanistických blokov tohto územia. Rozvojové plochy sú
lokalizované v severnej časti zastavaného územia urbanistického obvodu, pričom nadväzujú na
jestvujúcu zástavbu obytného a vybavenostného charakteru.
Neodporúča sa výstavba na štrkopieskoch - nezastaviteľné územie
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E.3.3.2 Mestská časť Malé Bielice
E.3.3.2.1 Urbanistický obvod UO 17 – Malé Bielice
Mestská časť Malé Bielice je tvorená jediným urbanistickým obvodom – UO 17 Malé Bielice.
Rozprestiera sa v západnej časti riešeného územia a predstavuje aj samostatné katastrálne územie.
Malé Bielice tvorili samostatnú obec a k mestu Partizánske boli pričlenené v roku 1976. Zo západnej
strany územie Malých Bielic ohraničuje kataster obce Žabokreky nad Nitrou, zo severu kataster obce
Ostratice a z juhu kataster obce Brodzany, ktorý je oddelený vodným tokom rieky Nitra. Z východnej
strany je katastrálne územie Malých Bielic priľahlé ku katastru Veľkých Bielic, ktorý tvorí súčasť mesta
Partizánske.
Zástavbu Malých Bielic charakterizuje prevažne obytná zástavba vidieckeho typu s menšími plochami
doplnkovej občianskej vybavenosti. V južnej časti územia sú lokalizované rekreačno-športové plochy
a technické vybavenie mesta Partizánske. Zastavané územie mestskej časti je členené do troch pásov
vedením štátnej cesty a železničnej trate cez kataster, čím vznikli tri rozdielne funkčno-priestorové
celky.
Malé Bielice ako samostatná obec sa vyvíjali ako dedina pri hradskej, v smerovaní na Topoľčany. Jednu
z najstarších častí mestskej časti predstavuje klasicistický kaštieľ s parkom severne od štátnej cesty
I/64 na ulici Pod Baštou. V súčasnosti je kaštieľ súkromným majetkom, je nevyužívaný a v jeho
bezprostrednom okolí vznikla v ostatných rokoch obytná zástavba. Ku kaštieľu patril park, ktorý je
oddelený miestnou komunikáciu. Najstaršia zástavba Malých Bielic vznikla okolo štátnej cesty a na jej
spojnici s areálom kaštieľa – v dnešných uliciach Pod Baštou a Hlavná, neskôr vznikli v južnej časti
katastra malé kúpele a zástavba sa rozšírila aj južným smerom. V súčasnosti prevládajúce obytné
prostredie je charakteristické zástavbou rodinných domov, ktorá je lokalizovaná po oboch stranách
štátnej cesty spájajúcej Topoľčany a Partizánske.
Funkciu bývania dopĺňa niekoľko lokalít občianskej vybavenosti a vybavenosti technického charakteru.
Občianska vybavenosť obchodného charakteru leží v blízkosti kaštieľa, novšia koncentrácia občianskej
vybavenosti kultúrno-spoločenského a športového charakteru je južným smerom od Hlavnej cesty
(Kúpeľná ulica), kde sa nachádza aj menší kostolík. Kúpeľná ulica ďalej vyúsťuje v priestore
rekreačného komplexu, ktorý je využívaný ako relaxačno-rekondičné zariadenie na báze termálnej vody
z geotermálneho vrtu v blízkosti zariadenia. V ich blízkosti sa nachádza objekt krytej plavárne, ktorá sa
momentálne nevyužíva pre jej technické nedostatky a postupne chátra. Významnú plochu v Malých
Bieliciach zaberajú plochy športového letiska, ktorého dráha prechádza do katastra obce Žaborkeky
nad Nitrou. Nadmestskú občiansku vybavenosť zastupuje areál hvezdárne v severovýchodnej časti
zastavaného územia.
V blízkosti parku na pozostatku poľnohospodárskeho areálu vznikli výrobné prevádzky (výroba obuvi)
a neskôr dopravnej vybavenosti (špedícia). V severnej časti zastavaného územia v areáli bývalého
družstva prebieha postupne transformácia na nové funkcie výroby a výrobných služieb. Južne od
Hlavnej cesty leží nevyužívaný areál skleníkového hospodárstva; významnou investíciou v meste
Partizánske bola nedávna realizácia prvej etapy priemyselného parku Podlužie, ktorý je lokalizovaný
severne od železničnej trate v západnej časti katastra. Technická vybavenosť mesta Partizánske je
umiestnená v južnej časti katastra Malých Bielic, kde sú koncentrované prevádzky so špeciálnymi
hygienickými nárokmi ako je čistiareň odpadových vôd a kafiléria.
Z dopravného hľadiska obsluhu územia Malých Bielic zabezpečuje cesta I. triedy č. 64, s ktorou sa
priamo križujú komunikácie nižších tried ako obslužné cesty obytného územia. Tieto komunikácie
vykazujú často nedostatočné šírkové parametre, resp. zlý technický stav. Jedným z najväčších
problémov v dostupnosti je prístup k areálu hvezdárne a absencia plôch statickej dopravy pre
návštevníkov. Vedenie železničnej trate územím Malých Bielic predstavuje pre zastavané územie
prirodzenú prekážku, napriek pomerne nízkej frekvencii železničnej dopravy. Menší význam
z dopravného hľadiska, väčší však zo športového a rekreačného pohľadu má letisko v Malých
Bieliciach, ktoré sa využíva pre športové lietanie a organizovanie leteckých podujatí. Letisko bolo
založené ako súčasť Baťovej továrne a jeho pôvodné vízie boli smerované k hlavnej funkcii distribúcie

tovaru a materiálov. Napriek tomu, že táto vízia nebola naplnená, je letisko intenzívne využívané pre
letecké športy. Poznámka spracovateľa: súčasťou letiska je aj kaviareň v ktorej majú vynikajúce
krémeše.
Z kompozičného hľadiska sa územie Malých Bielic javí ako nekompaktné s aditívnym rozvojom
podriadeným funkčnosti územia, bez cielenej hierarchizácie jednotlivých priestorov. Hlavnou
kompozičnou osou je štátna cesta I. triedy, od ktorej sa ako vedľajšie kompozičné a zároveň aj
rozvojové osi odvíjajú ulice Pod Baštou a Kúpeľná. Premiešanie funkcií v nízkopodlažnej zástavbe nie
je výrazne vnímané, najvýraznejšími kompozičnými uzlami sú priestory v okolí kaštieľa, lokálne centrum
vybavenosti na Kúpeľnej a významné rekreačno-športové centrum na juhu katastra. Z hľadiska
výškových priestorových prejavov územiu dominuje nie historická stavba, ale objekt hvezdárne
lokalizovaný na kopci nad mestskou časťou s typickým zastrešením.
Rozvoj územia Malých Bielic je determinovaný realizáciou preložky cesty I/64 a jej vedením mimo
zastavaného územia mesta približne v strede katastra. Vzhľadom na navrhovanú polohu sa preložka
zastavaného územie priamo nedotýka a tak sa dá predpokladať aj eliminácia negatívnych vplyvov
dopravy na zastavané územie.
Disponibilné plochy pre ďalší rozvoj v mestskej časti Malé Bielice sa rozprestierajú vo viacerých
lokalitách, ktoré sú vymedzené predovšetkým dopravnými líniami cestných komunikácií a železničnej
trate a hranicami katastra. Jedná sa o plochy v lokalite Podlužie juhozápadne od štátnej cesty na hranici
s katastrom obce Žabokreky, na ktorých je záujem o rozšírenie plochy priemyselného parku Podlužie.
Ďalšie rozvojové plochy ohraničujú ulice Hlavná a Žabokrecká v trojuholníku pri vstupe do riešeného
územia z Topoľčian. V severnej časti zastavaného územia Malých Bielic vedenie preložky cesty I/64
vymedzuje disponibilné plochy pre rozšírenie zastavaného územia, na juhu zase vedenie železnice
rozdeľuje možné rozvojové plochy do dvoch častí.
Rozvoj územia urbanistického obvodu Malé Bielice je navrhnutý na voľných plochách v rámci
zastavaného územia a v priamom dotyku s jestvujúcou zástavbou. Ide o rozvoj funkcií bývania
v rodinných domoch, výroby, občianskej vybavenosti a rekreácie.
Funkcie bývania na nových plochách sú koncentrované v uliciach Žabokrecká a Kúpeľná, urbanizujú sa
aj voľné plochy za hvezdárňou ako v etape návrhu, tak aj vo výhľade. Výhľadové plochy pre bývanie
v rodinných domoch sú lokalizované aj v priestore medzi železničnou traťou a areálom skleníkového
hospodárstva.
Funkcia rekreácie je posilnená v lokalite bielického kúpeľno relaxačného komplexu rozvojom na nové
plochy ako aj pôdu z druhej strany prístupovej komunikície. Vzhľadom na polohu týchto disponibilných
plôch v ochranných pásmach letiska, navrhnutá zástavba dosahuje výšky maximálne dvoch
nadzemných podlaží a preberá tak výškovú hladinu jestvujúcej zástavby. Posilnením jestvujúcich funkcií
sa rekreačno-športový areál stane významným oddychovým miestom nielen pre obyvateľov mesta
Partizánske, ale nadobudne nadmestský až regionálny význam.
Najväčší rozvoj priemyselnej výroby v rámci celého riešeného územia predstavujú plochy pri ceste I/64
v katastri Malých Bielic. Tieto rozvojové plochy vychádzajú zo zámeru rozšírenia priemyselného parku
Podlužie.
Mestská časť Malé Bielice v súčasnosti vykazuje pomerne malý podiel obslužných území a plôch
občianskej vybavenosti. Z dôvodu rozvoja obytných funkcií je preto potrebné rezervovať aj plochy pre
lokalizovanie základnej občianskej vybavenosti obchodného a obslužného charakteru. V návrhu sú pre
vybavenosť určené jednak jestvujúce plochy vybavenosti v uliciach Pod Baštou, Hlavná a Kúpeľná
a jednak sú to novonavrhnuté plochy na Hlavnej ulici, ktoré zabezpečia potrebnú vybavenosť pre nové
rozvojové plochy bývania a výroby v západnej časti urbanistického obvodu.
Rozšírenie zastavaného územia mestskej časti podmieňujú rozvojové plochy umiestnené pri
Žabokreckej ulici, za hvezdárnňou, plochy priemyselného parku Podlužie a rekreačné a obytné plochy
v južnej časti mestskej časti.
Z hľadiska dopravnej obsluhy novým prvkom v území mestskej časti Malé Bielice je vedenie trasy
štátnej cesty I/64 mimo zastavané územie a návrh vonkajšieho mestského okruhu vedeného katastrom
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Malých Bielic, ktorého úlohou je odviesť dopravu mimo exponovaných území a zároveň zabezpečiť
dopravnú obsluhu územia. Vonkajší okruh je napojený v križovatke Hlavná – Kúpeľná, vedený
okolo letiska smerom na juh územia, kde sa stáča smerom na východ a popri čistiarni odpadových vôd
vedie k Víťaznej ulici v MČ Veľké Bielice, kde prechádza ďalej na východ premostením sútoku Nitry
a Nitrice.
Po hrádzi rieky Nitra v súčasnosti vedú regionálne cyklotrasy, ktoré sú v návrhu prepojené aj na územie
Malých Bielic a zabezpečia tak dostupnosť centra mesta mimo frekventovaných dopravných
komunikácií.
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E.3.3.3 Mestská časť Veľké Bielice

a s vyústením v kompozičnom uzle v okolí kostola, ktorý predstavuje prirodzenú dominantu mestskej
časti.

E.3.3.3.1 Urbanistický obvod UO 18 – Veľké Bielice
Katastrálne územie Veľkých Bielic vytvára samostatnú mestskú časť s jediným urbanistickým obvodom
UO 18. Kataster hraničí s katastrálnym územím mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice na západnej
strane, na východnej strane s katastrálnym územím mestskej časti Partizánskeho Návojovce, na severe
ho vymedzuje kataster obce Nedašovce a na juhu vodný tok rieky Nitrica.
Územie Veľkých Bielic tvorilo až do roku 1976 samostatnú obec, ktorá bola pričlenená k mestu
Partizánske vzhľadom na svoju polohu a postupné zrastanie zástavby.
Veľké Bielice sa rozvíjali ako hromadná cestná dedina pri ceste vedúcej z Topoľčian smerom na Horné
Vestenice a v pokračovaní na Prievidzu. Pôvodná ulicová zástavba vidieckych domov s hospodárskym
zázemím sa postupne rozrastala smerom k rieke Nitrca, až vyplnila celý priestor medzi cestou (dnes
Hlavná a Bielická ulica), riekou Nitra a železničnou traťou. Dnes je urbanistická štruktúra Veľkých Bielic
zložená predovšetkým z obytnej zástavby rodinných domov so záhradami - obytná zástavba si
zachovala vidiecky charakter - s doplnkovými plochami základnej občianskej vybavenosti a výrobnými
a technickými plochami na okrajoch zástavby mestskej časti. Priestorovo je urbanistická štruktúra
koncentrovaná okolo hlavných dopravných komunikácií mestskej časti (t.j. Hlavnej, Bielickej a Mostovej)
a ohraničujú ju dopravná línia železničnej trate, rieka Nitrica a svahovitý terén na severe ako prírodné
prvky.
V rámci obytných plôch v mestskej časti Veľké Bielice sú lokalizované areálové zariadenia základnej
občianskej vybavenosti (základná škola, materská škola) alebo koncentrované plochy obchodnoobslužného charakteru v ťažiskových územiach urbanistického obvodu (križovanie Mostovej, Hlavnej
a Bielickej). Funkcie občianskej vybavenosti postupne prenikajú aj do primárne obytných plôch, čo je
evidentné predovšetkým v exponovaných polohách okolo hlavných dopravných komunikácií (Mostová,
Bielická, Víťazná). Funkcie občianskej vybavenosti sa postupne rozšírili aj na sever v Agátovej ulici,
smerom na kostol sv. Alžbety Uhorskej.
Výrobné plochy a plochy výrobných a dopravných služieb nerušia dominantnú obytnú funkciu,
vzhľadom na ich umiestnenie v okrajových častiach urbanistického obvodu. V južnej časti v trojuholníku
vymedzenom Víťaznou ulicou, železničnou traťou a hranicami katastra je v rámci jedného areálu
umiestnených viacero výrobných subjektov poskytujúcich okrem priemyselnej výroby aj výrobné služby
a funkcie skladového hospodárstva a maloobchodu. Urbanistický blok má potenciál aj z hľadiska svojej
polohy v možnosti zásobovania a distribúcie tovaru a materiálu železničnou dopravou prostredníctvom
priľahlej nákladnej rampy železničnej stanice Veľké Bielice. Na severe okolo Bielickej ulice sa
vyformovalo územie výroby a výrobných služieb, dopravných plôch a služieb motoristom na ploche
bývalého družstva a plochách k nemu susedných. Areál bývalého družstva nie je plne využívaný
a poskytuje priestor pre intenzifikáciu funkčného využitia.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa v mestskej časti Veľké Bielice nachádza lokalita Bielické bahná mokraďový biotop na rašelinovom podklade s teplým minerálnym prameňom.
Z hľadiska dopravného riešenia je územie Veľkých Bielic dopravne obslúžené komunikáciami vedenými
v historických trasách, čomu zodpovedá aj ich trasovanie a šírkové usporiadanie – ide o komunikácie
ciest I. a II. triedy vedené v uliciach Hlavná, Mostová a Bielická, ku ktorým sa pridáva cesta z Brodzian
v ulici Víťazná. Ostatné komunikácie majú obslužný charakter a vedú medzi obytnými blokmi.
Významnú úlohu zohráva aj vedenie železničnej trate územím Veľkých Bielic so železničnou stanicou
a nákladnou rampou vo väzbe na výrobné územie. Všetky križovania cestnej, železničnej a pešej
dopravy sú riešené ako úrovňové. Katastrom Veľkých Bielic je navrhované vedenie preložky cesty I/64,,
čo predstavuje rozvojový impulz pre vytvorenie novej dopravnej kostry s cieľom zlepšenia dopravnej
obsluhy celého riešeného územia.
Kompozícia mestskej časti je založená na kompozičných osiach vedených v hlavných cestných
komunikáciách Mostovej a Bielickej ulice, pričom hlavnú os tvorí Mostová ulica v predĺžení a Agátovej
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Disponibilné plochy vhodné pre plošný rozvoj funkcií ležia predovšetkým v juhozápadnej časti
zastavaného územia Veľkých Bielic, ostatné voľné plochy majú menší rozsah a predstavujú potenciál
pre rozšírenie okolitej zástavby. Záber nových plôch a ich využitie pre funkcie bývania, občianskej
vybavenosti či priemyselnej výroby je limitovaný vedením železničnej trate, existenciou chráneného
územia v dotyku s potenciálnymi rozvojovými plochami, samotnými hranicami katastrálneho územia
a modeláciou terénu. Disponibilné plochy sú navyše plošne vymedzené trasou preložky cesty I/64
v severozápadnej časti katastrálneho územia Veľkých Bielic.
Riešenie územia urbanistického obvodu Veľké Bielice vychádza z predpokladu využitia disponibilných
plôch na novú zástavbu v priamej väzbe na zastavané územie a zrastania zástavby medzi mestskými
časťami Malé a Veľké Bielice. Jedná sa predovšetkým o plochy v západnej časti územia smerom na
Malé Bielice a plochy v severovýchodnej časti urbanistického obvodu. Z hľadiska funkčého využitia sú
rozvojové plochy navrhované pre bývanie v rodinných domoch v návrhovom i výhľadovom období.
Návrh počíta s rozvojom priemyselnej výroby a výrobných služieb na plochách na Víťaznej ulici
a v areáli bývalého družstva na severovýchode UO.
Z hľadiska umiestnenia vybavenosti sú pre plochy základnej vybavenosti určené jestvujúce plochy
občianskeho vybavenia, pričom sa predpokladá vyššie zastúpenie doplnkovej vybavenosti v rámci
obytnej zástavby v exponovaných častiach urbanistického obvodu a popri hlavných dopravných
komunikáciách. Lokálne centrum vybavenosti je posilnené v centrálnej polohe mestskej časti na
križovaní dopravne významných komunikácií, pričom sa toto centrum postupne funkčne prepája
smerom na kostol a faru.
Dopravná obsluha územia vychádza zo založeného dopravného systému v území mestskej časti Veľké
Bielice, pričom k zmene dochádza len v ulici Mostová, ktorá je navrhnutá na zmenu šírkového
usporiadania na štvorpruh. Hlavné komunikácie tvoria ulice Bielická, Hlavná a Mostová, ktoré
navrhujeme odľahčiť odvedením tranzitnej dopravy mimo zastavané územie a vytvorenie mestských
dopravných okruhov. V urbanistickom obvode UO 18 Veľké Bielice sa návrh dopravnej kostry dotýka
predovšetkým zmenou šírkového usporiadania Mostovej ulice. Severovýchodným okrajom zastavaného
územia mestskej časti je navrhnuté vedenie vonkajšieho mestského okruhu vo výhľade a s tým spojené
križovanie s Bielickou ulicou. Nové komunikácie sú navrhnuté aj ako prepojenia Malých a Veľkých
Bielic: v južnej časti v blízkosti železničnej trate predĺžením Ulice športovcov, v severnej časti
predĺžením Agátovej a jej prepojenie popri hvezdárni s Hlavnou.
Rozvoj pešej a cyklistickej dopravy vychádza z princípu segregácie týchto druhov pohybu od
automobilovej dopravy a tak sú novo navrhované trasy vedené menej frekventovanými miestnymi
komunikáciami a lávkami cez Nitricu distribuované do mestskej časti Partizánske. Rovnako sa
predpokladá využitie hrádze Nitrice pre pohyb peších a cyklistov.
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E.3.3.4 Mestská časť Návojovce
E.3.3.4.1 Urbanistický obvod UO 19 – Návojovce
Mestská časť Návojovce sa rozprestiera v severnej časti riešeného územia, v dotyku s katastrami
susedných obcí Nedašovce a Skačany. Z juhozápadu územie mestskej časti vymedzuje kataster
mestskej časti Veľké Bielice, z juhozápadu katastrálne územie Partizánske – územie urbanistického
obvodu Pri Nitrici. Mestská časť podobne ako Veľké a Malé Bielice tvorila do roku 1976 samostatnú
obec, ktorá bola pričlenená k územiu mesta Partizánske. Návojovce ako jediná bývalá samostatná obec
nezrástla so zástavbou ostatných mestských častí a predstavuje územie priestorovo oddelené
a napojené na organizmus mesta len dopravnými komunikáciami.
Ide o polyfunkčné územie s dominantnou funkciou bývania v bytových domoch. Ostatné funkcie sú
zastúpené v menšom rozsahu a majú doplnkový charakter: základná vybavenosť v centrálnej polohe
zastavaného územia mestskej časti, športoviská, výrobné plochy. Významnú plochu zaberajú
záhradkárske osady Návojovce I a Návojovce II, ktoré predstavujú rekreačné plochy pre širšie spádové
územie ako je územie urbanistického obvodu. Využitie územia pre športové účely predstavujú plochy
futbalového ihriska pri hradskej a športovej strelnice na západ od zastavaného územia Návojoviec.
Plochy mimo zastavaného územia Návojoviec sú poľnohospodársky využívané a významnú plochu
zaberajú ovocné sady, ktoré obhospodaruje poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce.
Dopravná obsluha mestskej časti je zabezpečená komunikáciou č. II/579, ostatné komunikácie
predstavujú ukľudnené prístupové cesty do obytného územia.
Disponibilné plochy Návojoviec sa rozprestierajú na okrajoch zastavaného územia, na západe ako
rozvojové plochy bývania v priestore záhrad rodinných domov, na východe na ulici A. Dubčeka, na juhu
medzi Trenčianskou a Starou cestou a na plochách ležiacich pri futbalovom ihrisku.
Územím mestskej časti Návojoviec je plánovaná trasa preložky štátnej cesty I/64 s napojením na
jestvujúcu komunikáciu II/579.
V území urbanistického obvodu Návojovce navrhujeme rozvoj bývania v lokalitách záhrad rodinných
domov v blízkosti kostola Sv. Cyrila a Metoda a v zástavbe vo východnej a južnej časti urbanistického
obvodu.
Dopravná koncepcia sa v urbanistickom obvode Návojovce odráža trasovaním preložky štátnej cesty
I/64 južnou časťou územia mestskej časti vrátane jej napojenia na cestu II/579.
Význemné postavenie má aj návrh nových cyklistických trás cez územie urbanistického obvodu. Ide
predovšetkým o rekreačné trasy vedené v blízkosti rieky Nitrica, resp. po jej hrádzi, ich napojenie na
zastavané územie Návojoviec a ďalej mimo cestných komunikácií do MČ Veľké Bielice.
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E.4 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT
E.4.1

SÚČASNÝ STAV PAMIATKOVEJ OCHRANY

Kultúrne dedičstvo v zmysle Deklarácie NRSR o ochrane kultúrneho dedičstva (Z. z. SR č. 91/2001,
čiastka 39 z 20. marca 2001) je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja
spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej
úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov,
ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva sú
rovnocenné a tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého ľudstva. Kultúrnym
dedičstvom v zmysle Deklarácie sú hmotné a nehmotné hodnoty, hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane
importovaných diel a myšlienok, ktoré našli na Slovensku miesto a uplatnenie.
Kultúrne dedičstvo je možné ochraňovať, spravovať a využívať iba v súlade s jeho fyzickým stavom,
historickými a kultúrnymi kvalitami vrátane hodnôt okolitého prostredia tak, aby sa v najväčšej možnej
miere predchádzalo jeho fyzickému opotrebovaniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu. Podmienky
a spôsob záchrany, obnovy, využívania a prezentácie kultúrneho dedičstva, pôsobnosť a zodpovednosť
príslušných orgánov upravujú príslušné zákony (napr. zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu, zákon NR SR c.115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a predmetoch múzejnej a galerijnej
hodnoty, zákon NR SR c.183/2000 Z.z. o knižniciach, v doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 27/1987 Z.z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej (čiastka 79/2000) na ochranu jednotlivých druhov a súčastí kultúrneho dedičstva.

E.4.1.1 Zachovalé urbanistické celky
Z najstaršej zástavby urbanistických štruktúr mesta Partizánske sa dodnes zachovali len ojedinelé
urbanisticko – architektonické súbory v jadrách bývalých samostatných obcí Šimonovany, Návojovce
a Veľké Bielice. Sú tvorené charakteristickou zástavbou vidieckych domov na úzkych parceliach okolo
cirkevných stavieb – kostolov a kaplniek. Najrozsiahlejší súbor pôvodnej ľudovej architektúry
predstavuje zástavba Starej cesty v mestskej časti Návojovce, no rovnako ako zachovalé súbory
v ostatných mestských častiach, jednotlivé vidiecke domy sú v zlom stavebno-technickom stave alebo
prešli rekonštrukciami a renováciami, ktoré zmenili ich charakter. Pôvodná obec Šimonovany si
zachovala urbanistickú štruktúru v menšej miere; historicka os kostol – Vodný hrad bola po 2. svetovej
vojne narušená reparceláciou plochy zelene v okolí Vodného hradu pre účely výstavby rodinných
domov.
Vzhľadom na pomerne mladú históriu mesta Partizánske možno v súčasnej urbanistickej štruktúre
pomerne presne identifikovať zachovalé urbanistické celky vybudované v zmysle regulačného plánu
Baťovian. Z kultúrno-historického hľadiska sa nejdená o typické historické štruktúry. Mesto Partizánske
vzniklo na základe projektu priemyselného mesta spĺňajúceho utilitárne potreby investora. Hodnota
zachovalých urbanistických štruktúr a v zásade celej centrálnej časti mesta, medzi železnicou a riekou
spolu s priemyselným areálom spočíva v tom, že je ojedinelým umelo vybudovaným sídlom vytvoreným
na základe dobových teórii o výstavbe ideálneho mesta nielen na území Slovenska, ale aj v európskom
či celosvetovom meradle. Táto hodnota sa zvyšuje v súčasnosti faktom, že takto založené sídlo je ešte
50 rokov po svojom založení živým organizmom.

a stalo sa živým organizmom. Baťovské štvrte majú ešte dnes charakter určený Voženílkovým
regulačným plánom a tvoria nosné časti mestského organizmu. Pre ďalšie zachovanie a rozvoj
kultúrnych a historických hodnôt bude potrebné hľadať možnosti ochrany nielen jednotlivých objektov
funkcionalistickej architektúry, ale aj urbanistickej štruktúry v jej priestorových prejavoch ako sú
štruktúra ulíc, výška zástavby a jej hmotovo-priestorové vlastnosti, členenie priestorov z hľadiska
dostupnosti, pešie trasy segregované od automobilovej dopravy, uzavreté urbanisticko-architektonické
súbory a podobne.
Historické hodnoty, ktoré si vyžadujú zvýšenú pamiatkovú starostlivosť sú:

pôdorysné usporiadanie centra mesta a vyznačených architektonicko-urbansitických
súborov

umelecko-historické a architektonické hodnoty pamiatkových objektov zapísaných
v ÚZPF ako aj navrhovaných na zápis

významné plochy zelene dotvárajúce historické prostredie
Podmienky pre starostlivosť, riadenie územného rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt
vytipovaných území/zón:

zachovať celistvosť urbanistickej štruktúry centra mesta v UO Partizánske – stred, Stará
kolónia, Štrkovisko, Pri Šimonovanoch, Pri štadióne a Priemyselný obvod

zachovať typické uličné čiary, parceláciu a založenú pravidelnú štruktúru ulíc, členenie
priestorov na verejné a poloverejné, prispôsobiť tvar zastrešenia a výšku zástavby
okolitým objektom

zachovať a ďalej rozvíjať priestorovo rozložené funkčné využitie pásového mesta

zachovať hodnotnú existujúcu zeleň, skupiny stromov a solitéry vhodne dotvárajúce
prostredie centra mesta

všetky vyhlásené kultúrne pamiatky a objekty dotvárajúce prostredie ideálneho mesta
zachovať, regenerovať, udržiavať a využívať spôsobom zodpovedajúcim ich umeleckohistorickej a architektonickej hodnote

úpravy kultúrnych pamiatok a objektov dotvárajúcich prostredie a charakter ideálneho
mesta a zásahy do priestorovej a hmotovej skladby pamiatkových území realizovať len
v súlade s uvedenými podmienkami a na základe platnej legislatívy na úseku ochrany
pamiatkového fondu

z dôvodu zachovania kultúrno-historických a urbanistických hodnôt územia navrhujeme
v maximálnej miere dodržať základné princípy a hodnoty tzv. Baťovej architektúry –
nezasahovať do vonkajšieho výzoru objektov takým spôsobom, že by bol narušený
čitateľný architektonický výraz objektov a urbanistický charakter územia tzn.
nenadstavovať objekty dotvárajúce charakter daného územia. Týka sa to najmä
Námestia SNP a jeho bezprostredných ulíc, vonkajšie úpravy riešiť nekonfliktným
spôsobom voči zachovalej Baťovej architektúre.
Na schéme č. 5 sú vyznačené územia urbanistických obvodov Partizánske – Stred, Stará kolónia,
Štrkovisko, Pri štadióne a Priemyselný obvod, na ktorých sa koncentrujú významné objekty
funkcionalizmu a ktoré si zachovali svoj pôvodný charakter z polovice minulého storočia v najvyššej
miere. Pre tieto územia odporúčame spracovať podrobnejšiu dokumentáciu zameranú na ochranu
zachovalých architektonicko-urbansitických hodnôt obdobia funkcionalizmu.
Schéma č. 6 približuje pôvodný regulačný plán („mesto a továreň v záhradách“) a jeho modifikáciu
(„pásové mesto“) v porovnaní so súčasnou urbanistickou štruktúrou.

Partizánske bývalé mesto Baťovany, má v rámci architektonického a urbanistického dedičstva na
Slovensku jedinečné postavenie. Ide o dobre zachovaný súbor modernej architektúry dokumentujúci
vlnu industrializácie krajiny v polovici 20. storočia. Firma Baťa smerovala svoje aktivity k vytvoreniu
svojbytných sídelných celkov, ktoré sa rozvíjali v zmysle pôvodného zámeru ešte niekoľko desaťročí po
zahájení výstavby. Tým sa mesto Partizánske stalo na Slovensku najlepšie zachovaným a fungujúcim
príkladom zlínskeho modelu výstavby funkcionalistického sídla. Napriek zmenám urbanistickej štruktúry
v posledných desaťročiach si mesto Partizánske uchovalo pôvodného ducha „mesta v záhradách“
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E.4.1.2 Kultúrne pamiatky
V meste Partizánske sú evidované nasledujúce nehnuteľné národné kultúrne pamiatky zapísané
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Tabuľka E.4.1.2

Evidované nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej NKP) zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR (ÚZPF)

Názov NKP

rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho
rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
kaštieľ a park – Vodný hrad
pamätná tabuľa R. Jašíka
pomník – súsošie Padlí v SNP
miesto pamätné vyzbrojovanie
pomník zavraždených 35 partizánov
pamätný dom a pamätná tabuľa

Č. v ÚZKP

10963
232/0
231/1, 2
230/0
228/0
227/0
226/0
224/1, 2

Lokalita

Námestie SNP
Šimonovany
Šimonovany
Námestie SNP
Námestie SNP

Národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy a náleziská odokryté aj neodokryté sú chránené
v zmysle Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení neskorších
úprav.

Neskôr prešiel kaštieľ renesančnými úpravami v 16. storočí a v 80-tych rokoch 19. storočia bol
reštaurovaný, kedy boli reprodukované aj úpravy zo 16. a 17. storočia. Po roku 1945 boli plochy okolo
kaštieľa rozparcelované na výstavbu rodinných domov a tým zanikli trasy opevnenia z čias renesancie
a gotiky.
Kultúrno-historické hodnoty Vodného hradu spočívajú predovšetkým v ojedinelo zachovanej stredovekej
konštrukcie kaštieľa, pôvodnej a novodobými prestavbami málo poznačenej dispozície. Jedná sa
o dvojpodlažnú jednotraktovú budovu so vstupnou vežou, na severnej strane prístupnou gotickým
segmentovým portálom a padacou mrežou. Na prvom podlaží sa zachovali zaklenuté miestnosti
a čierna kuchyňa. Na poschodie vedie točité schodište, neskoršie prestavané. V jednej miestnosti sa
zachovala valená klenba s hrebienkovými lunetami. Na fasádach sú dodnes pôvodné gotické
a renesančné, čiastočne romanticky upravené okná. Budova a opevnenie sa zachovali len čiastočne,
na západnej strane badať zvyšky muriva odbúranej časti.
Ku kaštieľu patrí aj prírodno krajinársky upravený park, ktorého veľká časť bola rozparcelovaná na
výstavbu rodinných domov a tak sa zachoval len v priestore priľahlom k Vodnému hradu, vznik v 15.
storočí.
V súčasnosti je kaštieľ v správe mesta Partizánske, ktoré ho využíva pre kultúrno-spoločenské
podujatia.
Pamätný dom
Na Šimonovianskej ulici pripomína prípravu ozbrojeného povstania oblastným vedením KSS. Na dome
je osadená aj pamätná tabuľa.

Kostol Božského srdca Ježišovho
Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho bol za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený až
v roku 1995. Nachádza sa v južnej časti centrálneho námestia a bol lokalizovaný tak, aby mal na
rovinatej krajine dominantné postavenie. Jeho lokalizácia vychádza z regulačného plánu Baťovian, kde
uzatváral námestie a zároveň mesto spájal s krajinnými dominantami.
Funkcionalistický kostol postavený v rokoch 1943 – 1949 predstavuje najveľkolepejšiu stavbu nielen
námestia SNP ale aj celého mesta Partizánske. Jeho autorom je architekt Vladimír Karfík, ktorý ho
pôvodne navrhol do moravského satelitu Baťov (dnešné Otrokovice) už v roku 1937, kostol však
nerealizovali. Neskôr tento projekt prepracoval a použil pre návrh kostola v Baťovanoch. Kľúčovým
motívom kostola je vertikalita, v priestorovom prejave ide o vrstvenie hranolov, ich vzájomnej
proporcionalite a mieru prevýšenia hlavnej veže. Kostol s typickou zjednodušenosťou umožňuje
v interiéri vyniknúť mohutnému mramorovému krížu so sochou Krista s rozopätými rukami od
akademického sochára Tibora Bártfaya.

Medzi ďalšie významné kultúrno-historické objekty na území mesta Partizánske patria aj ďalšie
významné budovy, ktoré majú pre mesto a jeho historický vývoj kľúčové postavenie. Ide o nasledujúce
pamätihodnosti:

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šimonovanoch

Stĺp sv. Floriána vo Veľkých Bieliciach

V centrálnej časti Šimonovian sa zachoval rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Písomne
je doložený ako farský kostol v rokoch 1332 – 1337 a v rokoch 1681 – 1734 bol sídlom evanjelickej
cirkvi. Ide o najstarší kostol na území mesta, ktorý bol postavený v neskororománskom slohu a neskôr
upravený v barokovom slohu v roku 1750. Dodnes však prevládajú gotické prvky. Z pôvodnej stavby sa
zachovala veža a čiastočne aj murivo lode. Na mnohých miestach stavby sú sekundárne použité
románsko-gotické architektonické články.

Na území mestskej časti Veľké Bielice pri ceste do Partizánskeho sa nachádza kamenný prícestný stĺp
so sochou sv. Floriána, patróna hasičov. Momentálne je socha sv. Floriána uložená v depozite
reštaurátorského ateliéru a je pripravená na reštaurátorské práce, ktoré sú potrebné vzhľadom na
dlhoročné nepriaznivé pôsobenie poveternostných vplyvov ako na sochu tak aj na jej kamenný
podstavec.

Kaštieľ a park v Šimonovanoch (Vodný hrad)
Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch patrí na Slovensku k najstarším zachovaným goticko –
renesančným šľachtickým sídlam v kategórii kaštieľov. Je pozostatkom neskororománskeho nížinného
hradu z 12. a 13. storočia. Základy hradu sa zistili v podobe opevnenej obytno – obrannej veže na
mieste, ktoré bolo prirodzene chránené meandrami rieky Nitra. V blízkosti zaniknutej veže postavili v 14.
storočí vežu obdobnej funkcie. V prvej tretine 15. storočia k nej pristavili palác a lokalitu znova opevnili.

Podľa zachovaných historických záznamov dal sochu sv. Floriána zhotoviť v roku 1785 Michal Beňuška,
vtedajší inšpektor kostola, na ochranu majetku proti požiarom a údajne i na pamiatku zrušenia
nevoľníctva.
Socha sv. Floriána bola vyhlásená Mestským
pamätihodnosť uznesením MsZ č. 88/VI/2007.

zastupiteľstvom

v Partizánskom

za

miestnu
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Na území mesta Partizánske sa nachádza niekoľko ďalších objektov, ktoré v súčasnosti nepodliehajú
ochrane v zmysle zákona o ochrane pamiatok a nie sú ani Mestským zastupiteľstvom vyhlásené za
pamätihodnosti mesta. Ide predovšetkým o objekty postavené v 19. a 20. storočí:



Kaštieľ v Malých Bieliciach



Klasicistický kaštieľ z 1. polovice 19. storočia postavený na neskororenesančných základoch, bol
majetkom Rudnaiovcov (1838), neskôr bol predaný Jonášovi Hechtovi a od r. 1886 rodine Pollákovcov.
Dvojpodlažná menšia stavba má klasicistickú fasádu a stĺpový vstupný portikus. V dvoch izbách sa
zachovali emprírové kachle. V blízkosti kaštieľa sa nachádza poschodová veža, ktorá slúžila ako
kaplnka. Ku kaštieľu patrí park, ktorý je od kaštieľa oddelený cestou, je verejne prístupný a v jeho areáli
sa nachádzala materská škola, t. č. nevyužívaná.
Momentálne patrí kaštieľ súkromnej osobe, je nevyužívaný, v jeho areáli sa nachádzajú zvyšky
zbúraných hospodárskych budov. Vedľa kaštieľa bol nedávno postavený rodinný dom, obnovené bolo
jazierko pred kaštieľom a časť vstupnej brány. Vzhľadom na nové majetkovo-právne vzťahy je obnova
a ďalšie využitie kaštieľa otázne.
Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Pôvodne barokový rímskokatolícky kostol vo Veľkých Bieliciach bol postavený roku 1723. Začiatkom 20.
storočia bol celý kostol okrem barokovej veže zborený a znovu postavený v neorománskom slohu. Nový
jednoloďový kostol s predstavanou vežou má bohato zdobenú fasádu inšpirovanú neorománskymi
prvkami.

priestormi a obslužným vybavením na prízemí; jedna izba bola zariadená pre 10
študentov, na poschodí sa nachádzali aj byty vychovávateľov
Domov II pre dievčatá (dnes Úrad práce) – postavený o tri roky neskôr oproti Domovu
I pre chlapcov s podobnou dispozíciou, navyše mal jedáleň
Školy na námestí SNP (Obchodná akadémia, SOU, dnešná Vysoká škola zdravotníctva)
– orientované do mestského parku na námestí SNP

O statočnosti občanov Veľkých Bielic svedčí Pomník padlým z 1. svetovej vojny, ktorý bol postavený na
križovatke ciest uprostred obce. Počas štyroch rokov vojny padlo na európskych bojiskách 40 občanov
obce Veľké Bielice
Pred areálom bývalých Závodov 29. augusta stála socha zakladateľa Baťových závodov Tomáša Baťu,
ktorá bola slávnostne odhalená jeho synom 14.10.1995 a bola premiestnená do centra mesta v roku
2013. Socha je piatym odliatkom originálu z ateliéru Romana Hvězdu z Tečovíc u Zlína. Vysoká je 2m a
váži 330 kg. Podobné sochy stoja aj v iných "baťových" mestách.
Na území mesta Partizánske sa nachádza niekoľko božích múk a krížov (Malé Bielice, Šimonovany,
Veľké Bielice), umiestnené pri cestách a na križovatkách. Významné postavenie medzi týmito drobnými
objektmi má Božia muka v podobe kaplnky Panny Márie v časti Šimonovany pri ceste vedúcej do obce
Skačany.
Z pôvodnej ľudovej architektúry výraznejšie zastúpenej ucelenými urbanisticko – architektonickými
súbormi v mestských častiach Šimonovany, Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce sa zachovali len
ojedinelé domy v zlom technickom stave, ktoré sa nachádzajú v pôvodných centrálnych polohách
bývalých samostatných obcí.

Mesto Partizánske ako bývalé Baťovany má na svojom území hojne zastúpené objekty
funkcionalistickej architektúry, ktoré vytvárajú dobové súbory s rozdielnou mierou prestavby, dostavby či
nadstavby objektov. Pre ich zmapovanie a identifikovanie perspektívy pamiatkovej ochrany je potrebné
realizovať podrobný architektonicko – historický prieskum. V rámci predchádzajúcej etapy spracovania
územného plánu mesta Partizánske (Prieskumy a rozborov ÚPN) boli vytipované nasledovné objekty:

2 štvorpodlažné budovy a 4 šesťpodlažné budovy v priemyselnom areáli bývalých ZDA
ako zachovalé výrobné objekty aj s pôvodnou technológiou výroby,

Spoločenský dom s hotelom na námestí SNP, prestavaný v 80-tych rokoch – bol
centrom verejného života; organizovali sa v ňom spoločenské stretnutia, kultúrne
podujatia, pôvodne tu bola reštaurácia, kaviareň aj kino, na prízemí obchody a služby;
pôvodne mal Spoločenský dom stáť vo vrchole námestia ako protipól ku kostolu,
realizovali ho však v severnej časti námestia

Mestský úrad (pôvodne Radnica) – funkcionalistický trojpodlažný objekt so vstupným
portálom a dvojkrídlovou dispozíciou,

Domov I pre chlapcov (dnes škola) - postavený v rokoch 1939 – 1941 ako internát pre
študentov Baťovej školy práce, dispozične riešený ako trojtrakt so spoločenskými
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E.5 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH HODNÔT, KONCEPCIA ROZVOJA
SÍDELNEJ ZELENE

Na území mesta, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú lokálne a regionálne významné
mokrade. V riešenom území sa nachádza regionálne významná mokraď Rašelinisko „Bahná“ s výmerou
10 ha a lokálne významná mokraď Rybník Partizánske s výmerou 45 ha.

E.5.1.2 Územný systém ekologickej stability
E.5.1 OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÝCH ZDROJOV
E.5.1.1 Ochrana prírody
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie
rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalo udržanie, obnovovanie
a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu
krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín.
Územné časti vysokej biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovania alebo ohrozenosti
biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo sa podieľajú na
osobitnej ochrane.
Stupne ochrany zabezpečujú špeciálnu starostlivosť a režim na chránených územiach s vylúčením,
resp. obmedzením takých činností, ktoré môžu nejakým spôsobom narušiť rozmanitosť podmienok
a foriem života na Zemi, ekologickú stabilitu územia, využívanie prírodných zdrojov, vzhľad krajiny
a podobne.
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie sú
v riešenom území evidované žiadne vyhlásené chránené územia. Riešené územie sa nachádza
v 1. stupni územnej ochrany
V riešenom území sa nachádza jedna navhrovaná lokalita siete NATURA 2000 – územie európskeho
významu Bielické bahná (SKUEV0590), ktorá sa nachádza na území katastra Veľkých Bielic. Územie
bude vyhlásené v národnej kategórii chránených území ako chránený areál Bielické bahná s 3. stupňom
územnej ochrany.
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
7210*

Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion devellianae

91E0*

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

V súčasnosti sa na vymedzené územie vzťahuje ochrana v zmysle § 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírodných biotopov.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam biotopov európskeho významu, ktoré sa vyskytujú
v riešenom území:
Tabuľka 032

Zoznam biotopov európskeho významnu na území mesta Partizánske

kód NATURA
4030
6190
6430
6510
9130
9150
*9180

kód SK
Kr 1
Tr 5
Lk 5
Lk 1
Ls 5.1
Ls 5.4
Ls 4

biotop
Vresoviská
Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty
Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
Nížinné a podhorské kosné lúky
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Vápnomilné bukové lesy
Lipovo-javorové sutinové lesy

Zdroj: ŠOP SR, Banská Bystrica 2009
* prioritné biotopy

Pre uvedené biotopy platí rovnako ochrana podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) podľa zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje
celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených geoekosystémov, ich zložiek
a prvkov, ktorá vytvára predpoklady pre zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života v území
a vytvára predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj krajiny. Základ tohto systému predstavujú biocentrá,
biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. Významnou
súčasťou vytvorenia celoplošného ÚSES je aj systém opatrení na ekologicky optimálnu organizáciu a
využitie krajiny. (viď. kapitola K.3)
ÚSES vychádza z podmienky nevyhnutnosti udržania ekologickej stability v území, ako základnej
a nevyhnutnej podmienky princípu trvale udržateľného života na Zemi. Základnou podmienkou
zachovania ekologickej stability je trvalé zachovanie produkčnej schopnosti krajiny, a tým aj podmienok
pre život človeka (antropocentrický význam zachovania ekologickej stability) a zachovanie podmienok
života na Zemi v celej šírke jeho bohatosti (biocentrický význam zachovania ekologickej stability).
Obidva ciele sa vzájomne podmieňujú.
Podľa platného Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení Zmien
a doplnkov (AŽ PROJEKT 2011) boli v riešenom území vymedzené nasledovné prvky ÚSES na
regionálnej úrovni (RÚSES):

regionálne biocentrum Dolný mlyn (RBc 169) - stav

regionálne biocentrum Kamenské prietoky (RBc 158) - stav

hydrický regionálny biokoridor rieka Nitra – stav

hydrický regionálny biokoridor rieka Nitra – návrh

hydrický regionálny biokoridor rieka Nitrica - návrh
Južnou časťou riešeného územia prechádza navrhovaný regionálny biokoridor rieky Nitry, ktorý má
však na viacerých miestach problémové a nefunkčné úseky vzhľadom na charakter toku a jeho brehov
a brehových porastov. Na uvedený biokoridor sa napája navrhovaný regionálny biokoridor vodného
toku Nitrica. Od sútoku Nitry s Nitricou pokračuje existujúci regionálny hydrický biokoridor v línii
vodného toku Nitry.
Na lokálnej úrovni významnú úlohu zohrávajú aj biokoridory vedúce v trasách menších vodných tokov
(prítokov rieky Nitra), ktoré sprostredkovávajú prepojenie toku rieky Nitra a jej brehových porastov
s okolitými biotopmi na svahoch okolitých pohorí.

E.5.1.3 Ochrana prírodných zdrojov
E.5.1.3.1 Ochrana lesných zdrojov
Lesnatosť záujmového územia je veľmi nízka. Z celkovej výmery riešeného územia zaberajú lesné
pozemky necelých 5 %. Z celkovej výmery lesných porastov tvorí 74,26 % hospodársky les, ochranné
lesy zaberajú 25,74 %.
Účelom hospodárskych lesov je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom
zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. Hospodársky les riešeného územia je zaradený do
produkčného a protierózno-produkčného funkčného typu a plní produkčnú funkciu.
Do kategórie ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. d., vyhl. MP SR č. 5/1995 Z. z. patria lesy
s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tieto lesy plnia protieróznu funkciu. Ich prvoradou úlohou je
chrániť pôdu pred eróziou.
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Vyhlásenie a funkčné zameranie ochranných lesov vyplýva z prírodných podmienok a hospodári sa
v nich tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Lesy v riešenom území boli za ochranné vyhlásené
z dôvodu, že sa vyskytujú na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a boli zaradené do protierózneho
a produkčno-protierózneho funkčného typu a plnia protieróznu funkciu.
V oblasti lesného hospodárstva slúžia na ochranu genofondových zdrojov génové základne.
Na pozemkoch do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku sa podľa § 10 zákona č.326/2005
Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov nachádza ochranné pásmo lesa.
E.5.1.3.2 Ochrana vodných zdrojov
Vodohospodársky chránené územia
Predmetné územia nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Priamo v dotknutom
území sa nenachádza vodohospodársky významné územie. V širšom okolí na území Tríbeča v časti
Rázdiel a na území Strážovských vrchov v časti Nitrické vrchy v časti Drieňov sa nachádzajú pomerne
rozsiahle územia s významnými zásobami podzemnej vody.
Pásma hygienickej ochrany - PHO
V širšom okolí riešeného územia sa nachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov (pásma
hygienickej ochrany - PHO), Konkrétne ide o nasledovné vodárenské zdroje :

vodný zdroj Luhy I, II, Šiare, HVL-1, Turne, k. ú. obce Hradište

vodný zdroj Drndava II, k. ú. Kolačno

vodný zdroj Fatineje, Belaneje, k. ú. Veľké Uherce

vodný zdroj Geradza, k. ú. Brodzany
Vodné útvary povrchových vôd v Partizánskom sú zaradené medzi citlivé oblasti (za citlivú oblasť bolo
NV č. 617/2004 Z.z. vyhlásené celé územie SR) a katastrálne územie mesta Partizánske (ako aj
prakticky všetky okolité katastrálne územia) patria medzi zraniteľné oblasti, t.j. koncentrácia dusičnanov
v podzemných vodách je vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Rieka Nitra je v zmysle vyhlášky č. 525/2002 Z.z. zaradená do zoznamu vodohospodársky významných
tokov v celom rozsahu povodia (4-21-11-001). Do tohto zoznamu je zaradená aj rieka Nitrica (4-21-11084), a zo širšieho okolia mesta je to tok Drahožica (4-21-11-080).
Rieku Nitricu KÚ ŽP Trenčín vyhláškou č. 2/2005 vyhlásil za útvar povrchových vôd, vhodný pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb v rozsahu od prameňa až po zaústenie do rieky Nitry (okrem vodnej
nádrže Nitrianske Rudno). Za takéto vodné útvary boli vyhlásené aj Skačiansky a Kršteniansky potok
(v rozsahu celého toku). Vo všetkých prípadoch ide o triedu lososových vôd.
E.5.1.3.3 Ochrana prírodných geotermálnych zdrojov

Termálne vody s teplotou od 30 °C do 38 °C v katastrálnom území obcí malé a Veľké Bielice možno
charakterizovať ako veľmi slabo až slabo mineralizované a slabo uhličité termálne vody. Vody vyvierali
v prirodzených prameňoch, no dnes sú zachytené vrtmi. Termálne vody sú viazané na triasové dolomity
chočského príkrovu, ktoré vystupujú na povrch v severnej časti pohoria Tríbeč (juhozápadne
a severovýchodne od Brodzian). Po tektonických poruchách zostupujú do hĺbky, kde sa zvyšuje ich
mineralizácia a teplota. Hĺbka a čas obehu nie sú príliš veľké, na čo poukazuje nižšia teplota
a mineralizácia.
V Malých Bieliciach vystupujú termálne vody v troch prameňoch so sumárnou výdatnosťou 7 l.s-1
a vrtom MB-2 bola overená výdatnosť 10 l.s-1. Termálna voda je typu Ca-Mg-HCO3 s mineralizáciou
okolo 1100 mg.l-1 a obsahom CO2 maximálne 240 mg.l-1. Vo Veľkých Bieliciach vystupujú termálne vody
s výdatnosťou 7 l.s-1 v rašelinisku medzi Veľkými a Malými Bielicami. Prieskumný vrt VB-2, umiestnený
v rašelinisku a hlboký 241 m, overil triasové dolomity s výdatnosťou 13 l.s-1. Termálna voda vo Veľkých
Bieliciach je typu Ca-Mg-HCO3 s mineralizáciou od 814 do 1054 mg.l-1 a obsahom CO2 maximálne 163
mg.l-1.
Zo spomínaných vrtov je využitý iba jeden. Je tu vybudované ozdravné stredisko v Malých Bieliciach
poskytujúce relaxačno-ozdravovacie kúry, reštauračné služby, ubytovanie (46 lôžok). V stredisku je
zriadená aj sauna, posilňovňa a krytá plaváreň.
V rokoch 2003 – 2004 v investorstve Ministerstva životného prostredia SR bol na sídlisku Luhy v meste
Partizánske zrealizovaný prieskumný geotermálny vrt FGTz – 2 situovaný v juhovýchodnej časti
závadsko - bielickej elevácie, v centrálnej časti topoľčianskeho zálivu. Cieľom projektu bolo overenie
možnosti získania nových zdrojov geotermálnych vôd viazaných na karbonáty stredného triasu
chočského príkrovu závadsko – bielickej elevácie, odkiaľ neexistujú priame údaje o tomto geologickom
prostredí. Ďalej sa sledovali geologicko – tektonické pomery v mieste realizácie vrtu, hydrogeologické
vlastnosti hornín, resp. poruchových zón, fyzikálne a geochemické vlastnosti hornín a fyzikálno –
chemické vlastnosti zachytených geotermálnych vôd a plynov. Geotermálny vrt FGTz-2 bol odvŕtaný do
hĺbky 998 m. Pomocou kompresorovania bol oživený a pri znížení hladiny geotermálnych vôd 8,5 m pod
terénom bolo z vrtu čerpané 12,5 l.s-1 geotermálnych vôd s teplotou na ústí vrtu 32°C. Mineralizácia sa
pohybuje okolo 770 mg/l.
E.5.1.3.4 Ochrana pôdnych zdrojov
Ochranu poľnohospodárskej pôdy zabezpečuje zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je treba
chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno - ekologickej jednotky do prvej
až štvrtej triedy kvality, uvádzanej v prílohe č. 3 zmieňovaného zákona ako aj pôdu s vykonanými
hydromelioračnými, prípadne osobitnými opatreniami na zachovanie a zvýšenie jej výnosnosti
a ostatných funkcií, napr. sady, vinice, chmeľnice, protierózne opatrenia.

Významným prvkom Hornonitrianského regiónu je výskyt geotermálnych vôd, sú to 3 hlavné oblasti
výskytu minerálnych vôd:

oblasť Veľkých a Malých Bielíc

oblasť Chalmovej

oblasť Bojníc

Zákon ukladá povinnosť pri každom nepoľnohospodárskom použití poľnohospodárskej pôdy
nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným
situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie
poľnohospodárskymi mechanizmami, vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd
odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky
humusového horizontu.

Celkové zásoby geotermálnych vôd v oblasti hornej Nitry sa odhadujú na 52 l/s. Okrem geotermálnych
vôd možno v regióne nájsť aj viaceré pramene s minerálnych vôd s obsahom minerálnych látok okolo
1 g/l.

Podľa katastra nehnuteľností z celkovej výmery riešeného územia 2237,5263 ha asi 66,59 %, t. j.
1489,9481 ha zaberá poľnohospodárska pôda a 1234,7147 ha orná pôda.

Mesto Partizánske je bohaté na podzemné vody, čo potvrdzuje niekoľko vrtov. Na celom území mesta
vyvierajú minerálne vody v 3 samostatných prameňoch.
Z minerálnych vôd v sledovanej oblasti je známy sírny prameň teploty 22°C v Brodzanoch južne od
Partizánskeho a v Malých Bieliciach vyvierajú pramene zemitej 35°C teplej vody.

Začlenenia riešeného územia do sústavy regionálnych pôdno-ekologických jednotiek je nasledovné:

prevažná väčšina územia cca 2000 ha patrí do pôdno-ekologickej oblasti Podunajská
nížina, do pôdno-ekologickej podoblasti Podunajská pahorkatina a do pôdnoekologického regiónu Nitrianska pahorkatina,
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zvyšných cca 200 ha patrí do podno-ekologickej oblasti Karpaty, do pôdno-ekologických
podoblastí Stredne položené kotliny a Nižšie pohoria a do pôdno-ekologických regiónov
Hornonitrianska kotlina a Tríbeč a sú v južnej a juhovýchodnej časti územia.

Pôdy podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky sú zaradené do 2. až 9. triedy kvality. Ide o pôdy
veľmi produkčné, produkčné, stredne produkčné, menej produkčné, málo produkčné, veľmi málo
produkčné, málo vhodné pre poľnohospodársku výrobu a nevhodné pre poľnohospodársku výrobu.
34,98 % z výmery poľnohospodárskych pôd sú, podľa prílohy č. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôd, zaradené do 1. - 9. triedy kvality a v zmysle uvedeného zákona
podliehajú ochrane.

E.5.2 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH HODNÔT
Navrhované zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt v návrhue riešenia Územného plánu mesta
Partizánske sú:

rešpektovať vymedzené chránené územia prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo voľnej krajine podporovať a ochraňovať nosné prvky jej estetickej kvality a typického
charakteru – prirodzené lesné porasty, nelesnú drevinovú vegetáciu
v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, vetrolamov a stromoradí, ako aj
mokrade a vodné toky s brehovými porastmi,

rešpektovať ochranné pásmo lesov vymedzené podľa zákona § 10 zákona č. 326/2005
Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov na pozemkoch do vzdialenosti 50 m od
hranice lesného pozemku,

uplatňovať koncepčno-regulačné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného
charakteru tokov územia a požiadavky nutnej revitalizácie sprievodnej zelene najmä na
problémových a nefunkčných úsekoch rieky Nitry.
E.5.3 KONCEPCIA ROZVOJA SÍDELNEJ ZELENE
Plochy zelene, ako plochy s prevažujúcimi prírodnými zložkami – predovšetkým s plochami a prvkami
vegetácie, vodnými plochami a vodnými tokmi v urbanizovanom prostredí spoluvytvárajú podmienky pre
uskutočňovanie prírodných a sociálno-ekonomických procesov ako predpokladu udržateľného rozvoja,
resp. udržateľného využitia územia. Výrazným spôsobom spoluvytvárajú charakter urbanizovaného
prostredia a jeho kvalitu. Zeleň je zároveň spojovacím a jednotiacim elementom všetkých funkčných
plôch, zaradení a vybavenosti sídla. Z hľadiska priestorového usporiadania územia pomáha členiť
mestskú štruktúru a vytvára rámec plochám rekreácie.
E.5.3.1 Základná charakteristika navrhovaného funkčno-priestorového systému zelene
Sústava plôch zelene na území mesta Partizánske tvorí funkčno-priestorový systém, ktorého
fungovanie je podmienené vzájomnými väzbami jednotlivých plôch zelene v rámci zastavaného územia
a zároveň existenciou väzieb na okolitú krajinu. Väzby na okolitú krajinu sú zabezpečené na jednej
strane funkčne prostredníctvom stabilných prírodných prvkov v dotyku s urbanizovaným prostredím
(predovšetkým v podobe lesných porastov v južnej časti katastrálneho územia), alebo prostredníctvom
prírodných prvkov, ktoré do urbanizovaného prostredia vstupujú, prípadne ním prechádzajú (vodné toky
so sprievodnou vegetáciou). Rovnako sa však uplatňujú aj vizuálne väzby medzi zastavaným územím
a okolitou krajinou, ktoré sú na niektorých miestach podporené líniovými prvkami zelene. V pohľadoch
sa uplatňuje predovšetkým masív Tríbeča s podhorskými časťami tvorenými poľnohospodárskou
krajinou s nelesnou drevinou vegetáciou v podobe menších lesíkov, skupín stromov a línií brehových
porastov. V južnej časti riešeného územia tak lesný masív vytvára prirodzený pohľadový rámec, ktorý
vstupuje do celkového obrazu riešeného územia prostredníctvom priehľadov a hlavných pohľadových
osí zo zastavaného územia do otvorenej krajiny. Zabezpečenie kontinuity zelených plôch vo vnútri
mesta je potrebné nielen z priestorového, funkčného či kompozičného hľadiska. Rovnako dôležitá je aj
z hľadiska ekologického, pričom vzájomne prepojené zelené plochy vytvárajú potrebné biologické

koridory, ktoré majú následne väzbu na prímestské časti a voľnú krajinu, ako je to v prípade toku Nitry
a Nitrice so sprievodnou vegetáciou v podobe brehových porastov. Zeleň s ohľadom na jej
bioklimatické, hygienické a ostatné priaznivé účinky patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú
priaznivé podmienky pre život v urbanizovanom prostredí.
Zeleň zastavaného územia mesta Partizánske, ktorá je modelovaná na základe urbanistickej štruktúry
a prírodných daností územia, je možné charakterizovať nasledovne. Kostra zelene v zastavanom území
mesta Partizánske je tvorená existujúcimi plochami verejne prístupnej zelene v podobe parkov
a menších parkovo upravených plôch, ktoré majú významnú okrasnú, reprezentačnú a rekreačnú
funkciu. Z hľadiska fungovania celého systému však zastávajú aj významnú bioklimatickú a ekologickú
funkciu. Z kompozičného hľadiska zároveň plnia dôležitú priestorotvornú (esteticko-kompozičnú) a
hygienickú funkciu v rámci sídla. Systém je ďalej doplnený plošne rozsiahlymi plochami verejnej zelene
sídlisk v urbanistických obvodoch Luhy a Šípok, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodného toku Nitra.
Tieto základné plošné prvky zelene sú doplnené a rozvedené v priestore prostredníctvom líniových
prvkov v podobe sprievodnej zelene vodných tokov a líniových výsadieb uličných stromoradí. Vodný tok
rieky Nitra a rieky Nitrica so svojimi sprievodnými brehovými porastmi tvoria prirodzenú spojnicu medzi
zastavaným územím a krajinou. Tieto prvky predstavujú zároveň biologické koridory v území, ktoré
tvoria kostru územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni.
Vodné toky a plochy spolu s ich sprievodnou vegetáciou predstavujú významný prvok zabezpečujúci
prepojenie prírodného prostredia so zastavaným územím mesta. Predovšetkým v urbanistických
obvodoch Šimonovany, Salaš, Malé Bielice, Veľké Bielice a Návojovce zabezpečujú vodné toky
a plochy so sprievodnou vegetáciou charakteristický vzhľad územia.
Bezprostredné okolie zastavaného územia predstavuje poľnohospodárska krajina tvorená mozaikou
ornej pôdy so zastúpením líniových a plošných prvkov krajinnej zelene (trávnatých plôch, stromovej
a kríkovej vegetácie), ktoré na niektorých miestach vstupujú do zastavaného územia a dotvárajú jeho
typický charakter.
V južnej časti riešeného územia prechádza masív lesa do zastavaného územia kontaktným územím
záhrad a záhradkárskych osád na brehu rieky Nitra, v ostatných častiach riešeného územia nadväzuje
poľnohospodárska pôda na zastavané územie prostredníctvom pásov záhrad a záhumienok vidieckej
zástavby rodinných domov.
E.5.3.2 Kategorizácia zelene
Plochy zelene vytvárajú na území mesta sústavu, ktorá je v závislosti na štruktúre mesta a na jeho
veľkosti a na charaktere prírodných podmienok rôzne diverzifikovaná. Skladá sa z plôch, ktoré sa
vzájomne odlišujú možnosťami využitia, veľkosťou, charakterom, kvalitou a vzájomnou polohou.
Uplatnenie rôznych typov zelene závisí od charakteru jednotlivých funkčných plôch v riešenom území.
O veľkosti a typológii plôch zelene rozhoduje predovšetkým typ a štruktúra zástavby, tzn. že každý
celok svojou štruktúrou zároveň určitým spôsobom definuje plochy určené pre zeleň – sídliská,
zástavba rodinných domov, pešia zóna, školské a športové areály a pod. Mesto Partizánske sa skladá
zo 4 mestských častí a 16 urbanistických obvodov, ktoré sa od seba vzájomne líšia charakterom
zástavby, čo má vplyv aj na charakter plôch zelene.
Z hľadiska plnenie svojej funkcie je možné na území mesta Partizánske rozlíšiť niekoľko funkčných
typov zelene. Jednotlivé typy zelene boli vymedzené v kategóriách krajinnej aj sídelnej zelene.
E.5.3.2.1 Sídelná zeleň
Funkčné typy
prístupnosti:




zelene v zastavanom území mesta sú navrhnuté v nasledujúcich kategóriách režimu
plochy verejne prístupnej zelene
plochy verejne neprístupnej zelene
plochy pre verejnosť obmedzene prístupnej zelene

V rámci každej kategórie boli vymedzené nasledovné funkčné typy zelene:
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Plochy verejne prístupnej zelene

parky a parkovo upravené plochy

zeleň verejných priestranstiev

sídlisková zeleň

sprievodná zeleň vodných tokov

sprievodná zeleň dopravných línií
Plochy verejne neprístupnej zelene

záhrady individuálnej zástavby
Plochy pre verejnosť obmedzene prístupnej zelene

zeleň občianskej vybavenosti

zeleň športových areálov

zeleň rekreačných areálov

cintorín

záhradky a záhradkárske osady

Plochy pre verejnosť obmedzene prístupnej zelene
Plochy zelene zaradené do tejto kategórie sa vyznačujú obmedzeným režimom prístupnosti. Ide zväčša
o plochy vyhradenej zelene v areáloch občianskej vybavenosti – tzn. školských zariadení, športových
zariadení, rekreačných zariadení, výrobných areálov a plochy zelene pri ostatnej občianskej
vybavenosti, ktorá nemá charakter verejnej zelene. Ide teda o plochy zelene, ktoré plnia svoju funkciu
v celkom systéme zelene mesta, no z hľadiska využívania plôch jej obyvateľmi sú využívané len
čiastočne, v obmedzenom čase, prípadne sú využívané len určitou skupinou ľudí.
Plochy verejne neprístupnej zelene
Plochy verejne neprístupnej zelene na území mesta Partizánske predstavujú predovšetkým záhrady pri
rodinných domoch. Ide o plochy zelene, ktoré sú verejne neprístupné, poprípade prístupné len
v obmedzenom režime a to v prípade, keď je v objektoch rodinných domov situovaná občianska
vybavenosť. Väčšina plôch si aj napriek tomu zachováva charakter súkromnej zelene záhrad pri
rodinných domoch. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť, že ide o uzatvorené objekty zelene, ktoré
verejnosti prístupné nie sú.

E.5.3.2.2 Krajinná zeleň

E.5.4 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA ZELENE

Krajinná zeleň je verejne prístupná zeleň, ktorá má prevažne krajinotvornú a pôdoochrannú funkciu. Jej
územné ťažisko je predovšetkým v nezastavanej časti riešeného územia.

Návrh zelene vychádza z prírodných hodnôt riešeného územia, ktoré predstavujú chránené územia
prírody, chránené stromy, súvislé lesné porasty, vodné toky a plochy a časti územia cenné z hľadiska
zachovania ekologickej stability. Tieto spolu vytvárajú skladobné prvky územného systému ekologickej
stability na nadregionálnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V riešenom území boli vymedzené nasledovné typy krajinnej zelene:

lesný porast

rekreačný les

trvalé trávne porasty

nelesná drevinová vegetácia

prirodzené brehové porasty

ovocný sad

mokraď

líniová krajinná zeleň

stromoradie
Z hľadiska funkcie je možné zeleň riešeného územia rozdeliť do dvoch kategórií, a to funkčne
samostatnú zeleň (zeleň v hlavnej funkcii) a zeleň v doplnkovej funkcii k inej hlavnej funkcii. Z hľadiska
kategorizácie zelene predstavujú zeleň v hlavnej funkcii plochy, ktoré sú zaradené medzi vyhradené
územia parkov a parkovo upravenej zelene, plochy sprievodnej zelene vodných tokov a plochy krajinnej
zelene.
Funkčne samostatná zeleň je v prevažnej miere verejne prístupná. Má funkciu rekreačnú, krajinotvornú,
kompozičnú a estetickú. Zároveň predstavuje nezastaviteľné plochy v území. Typické zastúpenie
zelene v doplnkovej funkcii je vo funkčných plochách individuálnej zástavby, občianskej vybavenosti,
športu a rekreácie.
E.5.3.3 Charakteristika navrhovaných funkčných typov zelene
Plochy verejne prístupnej zelene
Plochy verejne prístupnej zelene je možné charakterizovať ako plochy zelene, ktoré sú voľné prístupné.
Ide o plochy vyznačujúce sa prevažujúcim podielom vegetačných prvkov, pričom práve vegetačná
zložka svojou hygienickou, priestorotvornou, rekreačnou a ekostabilizačnou funkciou spoluvytvára
funkčnosť danej plochy. Sú pravidelne udržiavané, pričom intenzita údržby týchto plôch je závislá od
funkčného typu zelene a jeho polohy v obci. V území sú rôzne kategórie zelene, ktoré sa líšia intenzitou
údržby. Najintenzívnejšie udržiavané sú parky a parkovo upravené plochy v centrálnej polohe mesta,
ktoré plní významnú reprezentačnú funkciu. Od intenzívne udržiavaných parkových a parkovo
upravených plôch v centre mesta smerom k extenzívnym prírode blízkym úpravám v blízkosti vodných
tokov Nitry a Nitrice, ako aj územia rekreačného lesa intenzita údržby klesá.

Ústredným motívom celého návrhu je vytvorenie prostredia, rešpektujúceho významné prírodné
hodnoty a dominanty územia a zároveň umožňujúceho rozvoj kvalitného obytného prostredia
i adekvátne podmienky pre lokalizáciu občianskej vybavenosti, športové a rekreačné potreby
obyvateľov i návštevníkov mesta.
Základnú kostru navrhovaného systému tvoria existujúce plochy zelene v podobe plošných a líniových
prvkov v území.
V riešenom území sa nachádza niekoľko parkov a parkovo upravených plôch. Najvýraznejším je Park J.
A. Baťu na Námestí SNP, ktorý tvorí hlavnú zelenú kompozičnú os mesta. Je založený na princípoch
krajinárskeho parku, pričom vnútornú otvorenú plochu s trávnikom lemujú po oboch stranách zapojené
skupiny stromov a krov, ktoré meandrovito vybiehajú do centrálnej trávnatej plochy a tvoria zároveň
potrebný vizuálny predel od miestnych komunikácií, prebiehajúcich po oboch stranách parku.. Medzi
plochy parkov je zaradený aj Park M. R. Štefánika, ktorý však pôvodne nebol založený ako parková
plocha s jasným kompozičným zámerom. Plocha bola pôvodne navrhnutá a slúžila ako izolačný pás
zelene oddeľujúci obytné územie od priemyselného areálu a dopravného koridoru. Na území
pridružených obcí sa nachádza niekoľko menších parkovo upravených plôch a parčíkov, ktoré majú
historické väzby na pôvodné centrá osídlenia – jedná sa o park v Šimonovanoch v okolí Vodného
hradu, ktorý tvorí súčasť NKP a park pri kaštieli v Malých Bieliciach, v súčasnosti zanedbaný
a neudržiavaný.
Menšie parkovo upravené plochy sa nachádzajú na námestí SNP v pešej zóne, na námestí Mieru, na
Nitrianskej ceste pred vstupom do priemyselného areálu, na Šimonovianskej ulici v blízkosti kostola,
v centre mestskej časti Veľké Bielice, pri kúpeľnom areáli v Malých Bieliciach a v okolí sakrálnych
stavieb. K tomuto typu zelene možno zaradiť aj výrazné líniové výsadby drevín v podobe uličných
stromoradí v uliciach Hrnčíriková, Jesenského, Moyzesova, Družstevná, Makarenkova, Strojárenská,
Školská, Sokolská.
Pre revitalizáciu parkov a parkov a parkovo upravených plôch je potrebné vypracovať záhradnoarchitektonické štúdie s kompletným funkčným, prevádzkovým a sadovníckym riešením priestoru ako
súčasti hlavných verejných priestorov mesta. Ďalšie navrhované parkovo upravené plochy zelene sa
predpokladajú i v nových rozvojových územiach.
Hlavnou rozvojovou osou zelene je zároveň hlavná rozvojová os mesta Partizánske – námestie SNP
v spojení so vstupom do priemyselného areálu - vyúsťujúca do prírodného prostredia lesného masívu.
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Na túto hlavnú os v ulici Rudolfa Jašíka vedie kolmo vedľajšia kompozičná os zelene, ktorá spája
priestor Parku M. R. Štefánika s rekreačno-športovým areálom na juhu MČ Partizánske, ktorý sa
vyznačuje vysokým zastúpením zelene. Tieto kompozičné osi sídelnej zelene tvoria základ vzájomného
prepojenia mestských priestorov zeleným koridorom a nadväzujú na vyšší systém kompozície zelene
v riešenom území, ktorej nositeľmi sú prirodzené prvky vodných rokov a plôch a zabezpečujú
prepojenie jednotlivých mestských častí.

krajinnej zelene sú zároveň zaradené do kostry územného systému ekologickej stability. Bližší popis
týchto prvkov je uvedený v kapitole K.2 Územný systém ekologickej stability.

Najrozsiahlejšie plochy zelene sú navrhnuté na území Malých Bielic, v kontakte s areálom kúpaliska
ako súčasť navrhovanej rekreačnej plochy. Ide o územie mimo súčasného zastavaného územia a je
preto potrebné pri návrhu týchto plôch zachovať a podporiť pôvodný prírodný charakter územia a pri
sadovníckom riešení uplatňovať prírodno-krajinárske princípy vedenia okružných chodníkov, z ktorých
budú umožnené zaujímavé pohľady na vnútorné priestory plôch (zapojené skupiny stromov, solitéry,
voľné lúčne priestranstvá) a dobré vizuálne väzby na okolitú prírodnú scenériu
V urbanistickom obvode Šípok je v rámci bytovej výstavby navrhnuté rozšírenie plôch zelene pri bytovej
výstavbe v dotyku s nábrežím rieky Nitra a športovým využitím priestoru jej hrádze, poskytujúce
možnosti športovo-rekreačného využitia novými obyvateľmi. Tento priestor priľahlý k rieke Nitra je
potrebné vnímať ako sústavu na seba nadväzujúcich plôch zelene s vnútorným členením, zapojením
skupín drevín, krovov, otvorených trávnatých plôch s mobiliárom a športovými plochami, pričom táto
sústava bude napojená na vyšší systém zelene, ktorý predstavuje rieka Nitra a masív Tríbeča.
Pri navrhovaných plochách bytovej zástavby bude potrebné riešiť problematiku lokalizácie a charakteru
plôch zelene, pomocou ktorých sa bytová zástavba začlení do krajinného prostredia a eliminuje jej vplyv
na prirodzený pohľadový horizont v južnom smere.
Návrh územného plánu situuje intenzívnu zástavbu funkčných plôch bývania v rodinných domoch vo
všetkých mestských častiach. Nové lokality sú situované prevažne na okrajoch zástavby vo väzbe na
jestvujúce funkčné plochy bývania v rodinných domoch. Najrozsiahlejšie plochy bývania v rodinných
domoch sú navrhnuté v mestských častiach Veľké a Malé Bielice a v urbanistickom obvode
Šimonovany v MČ Partizánske. Funkčná plocha bývania v rodinných domoch predpokladá minimálne
50 %-né zastúpenie zelene v rámci funkčnej plochy, čím sa vytvorí predpoklad pre vytvorenie kvalitného
obytného prostredia. Tieto plochy predstavujú verejne neprístupnú zeleň.
Špecifický typ obmedzene prístupnej zelene predstavujú plochy záhradkárskych osád a záhradkárskych
území v urbanistických obvodoch Šimonovany (ZO Vieska), Salaš (Súteská a Pod Salašom),
Priemyselný obvod (Mesto I.), Lány (Javorová, Luhy) a Návojovce (Návojovce I, II.), ktoré lemujú
zastavané územie a vytvárajú kontaktné územia mestskej zástavby a krajiny. V návrhu územného plánu
mesta Partizánske sa počíta s redukciou plôch záhrad a záhradkárskych osád, ktoré majú
neperspektívne využitie, resp. nie sú organizovane založené. Záhradkárska osada Pri trati
v urbanistickom obvode Pri Šimonovanoch sa v návrhu transformuje na obchodno-obslužné územie.
V návrhu územného plánu ide o zmenu funkčného využitia záhradkárskeho územia Pri III. ZŠ
v urbanistickom obvode Luhy, kedy touto plochou prechádza výhľadová trasa vedenia vonkajšieho
mestského okruhu. Ostatné záhradkárske osady lokalizované na okrajoch mesta v kontakte
s prírodným prostredím zostávajú zachované ako vyhradené územie záhradkárskych osád.
Významné postavenie v rámci funkčného členenia mesta Partizánske zohrávajú športové a rekreačné
plochy s vysokým podielom zelene a nízkym podielom zastavaného územia lokalizované na okrajoch
zastavaného územia a zamerané na vytvorenie podmienok pre širokú škálu športových a rekreačných
aktivít realizovaných v priamej väzbe na prírodné prostredie (športový areál v UO Pri športoviskách,
rekreačno-športový areál v Malých Bieliciach), no napriek tomu stále v zastavanom území mesta.
Prechod medzi zastavaným územím mesta a krajinným prostredím z väčšej časti predstavujú plochy
s vyšším zastúpením zelene (plochy záhrad rodinných domov, rekreačné a športové plochy) alebo
priamo prirodzené línie vodných tokov (Nitra, Nitrica). V návrhu krajinnej zelene sú plochy trávnatých
porastov, nelesnej drevinovej vegetácie a sprievodnej zelene doplnené líniovými prvkami nelesnej
stromovej a kríkovej vegetácie. V urbanistickom obvode Pri Nitrici prechodné územie medzi zastavaným
územím mesta a krajinou predstavuje zeleň rekultivovaného ťažobného priestoru, ktorá zároveň vytvára
izolačnú zeleň oddeľujúcu navrhované plochy bývania od výrobných plôch. Najhodnotnejšie prvky
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F NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH
FUNKČNÝCH ÚZEMÍ, NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO
ÚZEMIA, VÝROBNÉHO ÚZEMIA, REKREAČNÉHO ÚZEMIA VRÁTANE
URČENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
F.1 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
Návrh funkčného využitia územia vychádza zo založeného systému funkčného usporiadania mesta
Partizánske a nadväzuje na princípy založeného funkcionalistického mesta jeho rozvojom v intenciách
urbanistického funkcionalizmu ako v zastavanom území tak aj na nových plochách.
Východiskom typológie funkčných plôch sú zozbierané údaje o detailnom funkčnom využití jednotlivých
plôch v rámci etapy Prieskumov a rozborov Územného plánu mesta Partizánske, pričom návrh riešenia
pracuje s ich genaralizovanou podobou s určením prípustného, obmedzeného a neprípustného
funkčného využitia tak, aby podrobnou jeho špecifikáciou nezamedzoval rozvoju územia.
F.1.1 OBYTNÉ ÚZEMIE
V štruktúre navrhovaného funkčného využitia sú v návrhu riešenia Územného plánu mesta Partizánske
rozlíšené štyri typy obytných území:

Plochy bývania v rodinných domoch

Plochy bývania v rodinných domoch s doplnkovou občianskou vybavenosťou

Plochy bývania v bytových domoch

Plochy bývania v bytových domoch s občianskou vybavenosťou
Plochy bývania v rodinných domoch a plochy bývania v rodinných domoch s doplnkovou občianskou
vybavenosťou sú charakteristické nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov, pričom v druhom type
je povolená občianska vybavenosť ako doplnková funkcia k bývaniu, ktorá nepresiahne polovicu
zastavanej plochy tohto funkčného typu.
Plochy bývania v bytových domoch a plochy bývania v bytových domoch s doplnkovou občianskou
vybavenosťou sú charakteristické viacpodlažnou zástavbou bytových domov, pričom v druhom type je
povolená občianska vybavenosť ako doplnková funkcia k bývaniu, ktorá nepresiahne polovicu
zastavanej plochy tohto funkčného typu.
Rozvojové plochy bývania sú lokalizované na hranici zastavaného územia, v priamej väzbe na obytné
plochy na jednej strane a prírodné prostredie na strane druhej. Uvedené umiestnenie nových obytných
plôch v organizme mesta predstavujú predovšetkým obytné plochy navrhnuté na územiach
pridružených obcí ako sú Veľké a Malé Bielice, ktoré disponujú vhodnými voľnými plochami v susedstve
zástavby rodinných domov.
F.1.2 ZMIEŠANÉ ÚZEMIE
Zmiešané územia predstavujú typicky mestské prostredie vyjadrujúce väzby medzi základným
funkčnými zložkami mesta a sú nositeľmi mestskosti prostredia. V štruktúre navrhovaného funkčného
využitia sú zastúpené polyfunkčnými územiami charakteristickými väzbou na jadro urbanistickej
štruktúry s objektmi, pre ktoré je typická orientácia polyfunkčného parteru do verejných priestorov ulíc
a námestí, alebo vznikli prenikaním rôznych funkcií do založených výrobných centier (predovšetkým
ako areály výrobných služieb a obchodu).
V štruktúre navrhovaného funkčného využitia sú zastúpené nasledovnými typmi:

Polyfunkčné plochy mestského centra

Polyfunkčné plochy verejnej vybavenosti, obchodu a služieb
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Polyfunkčné plochy výroby, výrobných služieb, administratívy a skladového
hospodárstva

Nové rozvojové plochy výroby sú situované v priamej väzbe ja jestvujúce výrobné plochy ako rozšírenie
priemyselného parku Podlužie v Malých Beliciach.

Typickým zmiešaným územím je prostredie mestského centra, ktoré koncentruje funkcie občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojenie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Návrh vychádza z myšlienky stabilizovania územia
mestského centra a možnosti zvýšenia miery polyfunkcie urbanistických blokov, pričom predpokladá
umiestnenie funkcií predovšetkým funkcie verejného vybavenia (verejnej administratívy, správy,
kultúrnych, cirkevných, ubytovacích a zdravotníckych zariadení a pod.). Funkcie obchodu a služieb
tvoria v polyfunkčnom území mestského centra najmä menšie prevádzky so zapojením parteru ako
súčasti verejného priestoru atraktívneho pre peších. Veľkoobjemové obchodné prevádzky náročné na
záber plôch, ako predajných tak i statickej dopravy, sú lokalizované mimo centrálnych polôh mesta, čo
má za cieľ vytvoriť z jadra mesta verejný priestor s dobrou pešou dostupnosťou a segregáciou dopravy.
Riešenie preto ráta s posilnením pešej zóny a Námestia SNP ako ťažiska mestských priestorov a na
jeho odľahčenie vytvára polyfunkčnú pešiu os v predĺžení námestia k priestoru železničnej stanice
v okolí podchodu pre peších pod železničnú trať. Uličné priestory kolmé na túto os tak získavajú
prevažne komunikačný charakter s slúžia ako spojenie pešej osi s okolitým územím. Funkcia bývania
má v polyfunkčnom území mestského centra len doplnkový charakter, v rámci funkčného typu sa
vyskytuje len ojedinele vzhľadom na fakt, že mesto bolo realizované s cieľom vytvárania
monofunkčných blokov.

Plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb vznikli rovnako ako predchádzajúci funkčný typ ako
založené priemyselné areály, do ktorých sa vplyvom zmeny spoločenských podmienok a s tým
spojeným uvoľnovaním niektorých objektov, vnášali aj nové funkcie výrobných a nevýrobných služieb.
V súčasnosti fungujú na princípe priemyselných parkov poskytujúcich spoločné vybavenie (dopravná
a technická vybavenosť, zázemie pre zamestnacov, strážne sužby a pod.) pre viacero subjektov. Jedná
sa o stabilizované plochy, ktoré sú určené pre účely priemyselnej výroby a výrobných služieb. Novo
navrhované plochy priemyselnej výroby a služieb sú lokalizované v blízkosti ČOV na juhu Malých Bielic,
kde sú koncentrované aktivity s vyššími nárokmi na hygienickú ochranu okolitého územia.

Polyfunkčné plochy verejnej vybavenosti, obchodu a služieb predstavujú zmiešané územia širšieho
centra mesta Partizánske, ktoré kumulujú obchodno-obslužné funkcie podnikateľských aktivít
s zariadeniami verejnej vybavenosti prevažne administratívno-správneho charakteru. Najvýznamnejšie
rozvojové plochy sú sústredené pozdĺž Nitrianskej cesty v areáli priemyselnej výroby ako plochy pre
revitalizáciu a transformáciu funkčného využitia. Tieto polyfunkčné plochy koncentrované v novej polohe
vzhľadom na centrum mesta ako ťažisko urbanistickej štruktúry predpokladajú vytvorenie novej
mestskej osi v tomto priestore a sú základom novej kostry urbánneho prostredia.

V štruktúre navrhovaného funkčného využitia sú v Územnom pláne mesta Partizánske rozlíšené plochy
pre šport a pre rekreáciu, nakoľko sú v súčasnosti v riešenom území zastúpené tieto typy samostatne
a územne oddelené. V ÚPN je preto rozlíšené nasledovné funkčné využitie:

Rekreačné plochy

Samostatné športové plochy

Športové plochy pri školských a cirkevných zariadeniach

Záhradkárske osady a územia záhrad

Polyfunkčné plochy výroby, výrobných služieb, administratívy a skladového hospodárstva vznikli
prevažne na plochách bývalých poľnohospodárskych družstiev, ktoré zanikli a poskytli priestor pre
koncentráciu výrobných a nevýrobných aktivít podnikateľských subjektov. Tieto územia predstavujú
areály s rôznym režimom dostupnosti, sú charakteristické lokalizáciou v okrajových častiach mesta,
dobrou dopravnou napojenosťou a technickým vybavením. Zároveň sa vyznačujú dynamickosťou pri
umiestňovaní funkcií, ktorá je riadená najmä požiadavkami trhu. Takto založené areály podnikateľských
aktivít vytvárajú predpoklady pre rezervovanie voľých plôch pre menšie výrobné a výrobno-oblužné
prevádzky a pre nevyhnutné administratívne a skaldové priestory. Z hľadiska ich umiestnenia
v organizme mesta sú lokalizované väčšinou na jeho okraji mimo obytných území.

Rekreačné plochy tvoria funkčné plochy rekreácie ako v mestskom tak v prímestskom prostredí
vyznačujúce sa výrazným zastúpením prírodnej zložky. V organizme mesta sú lokalizované výhradne
na okrajoch zastavaného územia a to v mestskej časti Malé Bielice ako plocha relaxačno-rekondičného
zariadenia na báze termálnej vody, v urbanistickom obvode Pri štadióne ako kúpalisko Dúha (ktoré tiež
využíva termálny prameň vo svojej blízkosti) a v urbanstickom obvode Salaš ako rekreačný areál
voľnočasových aktivít stravovacieho, kultúrneho a športového charakteru. Rozvoj rekreačnej zložky
územia mesta je navrhnutý ako územné posilnenie kúpeľného areálu v Malých Bieliciach vo väzbe na
športové letisko a ako rozšírenie rekreačného areálu Salaš, ktorý predstavuje nástupný bod do
rekreačného lesa masívu Tríbeč.



F.1.3 VÝROBNÉ ÚZEMIE
Výrobné územia predstavujú hospodársku základňu mesta. Keďže založenie mesta Partizánske bolo
primárne podmienené výstavbou Baťovej továrne a vychádza z princípov ideálneho mesta, ktorého
základom je priemyselná výroba, vyrobná zložka územia si dodnes zachovala významné postavenie.
Svedčia o tom založené areály priemyselnej výroby a výrobných služieb na území mesta, ktoré sa
vyznačujú monofunkčným charakterom a výborným dopravným napojením. Z hľadiska členenia sa
jedná o nasledovné typy funkčného využitia:

Plochy priemyselnej výroby

Plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb

Plochy poľnohospodárskej výroby a služieb

Plochy skladového hospodárstva a logistiky
Plochy priemyselnej výroby predstavujú uzavreté areály výroby situované v UO Priemyselný obvod
a v UO Malé Bielice – t.j. v prvom prípade areál bývalých Závodov 29: augusta (predtým Baťova
továreň) a v druhom priemyselný park Podlužie (výroba strešných okien). Tieto areály sa vyznačujú
dobrou dopravnou napojenosťou (cestné komunikácie, železnica) a lokalizáciou na okraji zástavby.

Plochy poľnohospodárskej výroby a výrobných služieb majú v rámci špecifikácie funkčného využitia
zastavaného územia mesta Partizánske len malé zastúpenie, keďže v riešenom území neoperujú
samostatné poľnohospodárske subjekty mesta, ale tvoria súčasť poľohospodárskych činností
sústredených v susedných obciach (Ostratice, Veľké Uherce). Bývalé poľnohospodárske družstvá boli
transformované na nové funkcie, poľohospodárske využívanie sa tak v súčasnosti omedzuje
v zastavanom území na poľnohospodárske služby (predaj ovocia) v mestskej časti Návojovce
a v nezastavanom území na poľnohospodársky využívanú pôdu a ovocné sady.
F.1.4 REKREAČNÉ ÚZEMIE

Rekreačný les predstavuje samostatnú kategóriu vyhradených území, ktoré ležia mimo zastavaného
územia obce a nepredpokladajú novú výstavbu. Slúžia ako prírodné zázemie obyvateľov mesta a tvoria
jeho neoddeliteľnú súčasť. Navrhované územie rekreačného lesa predstavujú zalesnené plochy na juhu
riešeného územia, ktoré sa využívajú na hospodárske účely, no čoraz viac do nich prenikajú rekreačné
aktivity vo forme peších a cyklistických trás, pobytových lúk či vyhliadkových miest. Vzhľadom na
blízkosť zastavaného územia mesta Partizánske, dobrú pešiu dostupnosť nielen z centra mesta ale aj
zo sídliska Šípok je preto potrebné podporiť prevládajúci rekreačný charakter lesa doplnením
o základnú vybavenosť vo forme orientačných tabúľ, posedenia, vyhliadok, vyhradených ohnísk
a podobne.
Samostatné športové plochy majú v urabanistickej štruktúre mesta Partizánske osobitné postavenie
vzhľadom na fakt, že boli plánovanou súčasťou mesta už v pôvodnom územnom pláne z 30-tych rokov
a predstavovali územie pre oddych zamestnancov Baťovej továrne. Hlavné športové plochy mesta sú
koncentrované v UO Pri štadióne a predstavujú prechod od intenzívne uranizovaného územia do
prírodného prostredia rieky Nitra a lesného masívu Tríbeča, kde vyúsťujú v rekreačnom prostredí
záhradkárskych osád a voľnočasového areálu salaša. Ďalšie šamostatné športové plochy sú
lokalizované na území pridružených obcí (Malé Bielice, Návojovce, Šimonovany).

AUREX, s.r.o.
strana 68/169

Územný plán mesta Partizánske

Špecifickým prípadom s rôznym režimom dostupnosti plochy verejnosťou sú športové plochy pri
školských a cirkevných zariadeniach, ktoré vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre
obyvateľov okolitých obytných zón. Tieto plochy sú na území mesta lokalizované prevažne mimo centra
mesta v sídliskách Šípok a Luhy (väčšinou pri základných školách, na Šípku aj pri kostole Sv. Tomáša)
a v pridruženej obci Veľké Bielice, kde vznikli športové plochy v blízkosti miestneho farského úradu.
Významné postavenie vo voľnočasových aktivitách obyvateľov mesta Partizánske predstavuje hrádzový
priestor popri riekach Nitra a Nitrica. Najmä rieka Nitra vytvára priestor pre rekreačno-športové trávenie
voľného času vo forme cyklistických chodníkov vedených po hrádzi, ktoré majú regionálny význam
a spájajú riešené územie s okolitými obcami mimo frekventovaných trás cestných komunikácií.
Hrádzové priestory sú hojne využívané aj pre oddychový a cielený peší pohyb obyvateľov ako aj pre
pohyb korčuliarov. Z hľadiska rozvoja jestvujúcich športovo-rekeačných aktivít v priestore hrádzí oboch
riek bude potrebné dobudovať chodníky aj popri rieke Nitrica s prepojením jej brehov lávkou medzi
urbanistickými obvodmi Lány a Veľké Bielice. Umožní sa tak oddelenie pešieho a cyklistického pohybu
od automobilovej dopravy a zlepši sa neautomobilová dostupnosť jednotlivých mestských častí.
Osobitou formou rekreácie obľúbenej obyvateľmi mesta Partizánske je i práca v záhradke spojená
s pobytom v prírodnom prostredí. Plochy záhradkárskych osád a území záhrad lemujú zastavané
územie a dodávajú mu typický ráz v prepojení zástavby na prirodzené nezastavané územie.

F.2 CHARAKTERISTIKA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA, URČENIE PRÍPUSTNÉHO,
OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
Riešené územie je pre účely regulácie rozdelené na regulačné bloky. Hranice regulačných blokov
vymedzujú časti územia s podobnými funkčnými a priestorovými charakteristikami. Vymedzenie
regulačných blokov je vedené prevažne po hraniciach parciel a graficky je vymedzené v časti
dokumentácie „Výkes regulatívov“ a uvedené v priloženej regulačnej tabuľke, ktorá obsahuje číslo
regulačného bloku, druh funkčného využitia územia, index zastavaných plôch, maximálna podlažnosť.
Vymedzené regulačné bloky sú označené číselným kódom, ktorého prvá časť uvádza číslo
urbanistického obvodu, v ktorom regulačný blok leží, a druhá časť je poradovým číslom bloku v rámci
urbanistického obvodu.
Navrhované regulatívy v Územnom pláne mesta Partizánske stanovujú prípustné, obmedzujúce alebo
vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých regulačných blokov a ďalej stanovujú nezastaviteľné
územia, zásady a regulatívy funkčného využívania a zásady a regulatívy priestorového usporiadania,
pričom nemajú vplyv na platnosť ochranných pásem a chránených území vymedzených podľa
osobitných predpisov.

Obytné územie / prevaha bývania v rodinných domov

BR: plochy bývania v rodinných domoch

BRV: plochy bývania v rodinných domoch s doplnkovou vybavenosťou
BR: Plochy bývania v rodinných domoch
Funkčné využitie:

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický obraz prostredia charakteristický nízkopodlažnou zástavbou
prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene súkromných záhrad.
Najmä: (rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, bytové
domy – hmotovo-priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia občianskej
vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva,
zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...)
Prípustné
Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho polyfunkčnosť
s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné
prostredie.
Najmä: (zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou
prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou
prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy, plochy upravenej zelene, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie
neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.

Navrhnuté regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia určujú zásady
využívania územia pre jednotlivé pozemky zahrnuté do regulačných blokov tak, aby ich aplikáciou bolo
možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami na racionálne využitie územia a zároveň dodržať
požiadavky na zachovanie kvalitného životného prostredia.

Najmä: (zariadenia priemyselnej výroby, veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu,
nákupné centrá, zariadenia OV celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport
a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej
a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, ...).

Naplnenie stanovených regulatívov ÚPN je potrebné posudzovať vo vzťahu ku konkrétnemu pozemku,
na ktorom je pripravovaná výstavba.

BRV: Plochy bývania v rodinných domoch s doplnkovou vybavenosťou

Regulácia funkčného využitia a intenzity využitia plochy vymedzenej pre umiestnenie verejnoprospešnej
stavby musí byť pre potreby realizácie verejnoprospešnej stavby stanovená na základe podrobnejšej
projektovej dokumentácie. Na akékoľvek iné stavby na tejto ploche sa vzťahujú regulatívy intenzity
využitia a funkčného využitia územia stanovené v ÚPN pre jednotlivé regulačné bloky, v ktorých ležia.

Funkčné využitie:

Charakteristiky regulačných blokov sú uvedené v tabuľke P2 tvoriacu prílohu tejto dokumentácie.

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický obraz prostredia v centrálnych priestoroch charakteristických
nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vstavanými funkciami občianskej vybavenosti.
Najmä: (rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, bytové
domy – hmotovo-priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia občianskej
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vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva,
zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...)
Prípustné
Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho polyfunkčnosť
s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné
prostredie.
Najmä: (zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou
prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou
prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy, plochy upravenej zelene, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie
neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.
Najmä: (zariadenia priemyselnej výroby, veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu,
nákupné centrá, zariadenia OV celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport
a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej
a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, ...).

Obytné územie / prevaha bývania v bytových domov

BB: plochy bývania v bytových domoch

BBV: plochy bývania v bytových domoch s doplnkovou vybavenosťou
BB: Plochy bývania v bytových domoch
Funkčné využitie:

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných
budov a významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport
a rekreáciu.
Najmä: (bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej
zelene,...)
Prípustné
Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcimi jeho
polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia.
Najmä: (zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie
/administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného ubytovania a verejného
stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti/, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby
nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie a plochy statickej
dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry
slúžiace pre obsluhu územia,...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie
negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia.
Najmä: (rodinné domy, zariadenia priemyselnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú
obsluhu, zariadenia občianskej vybavenosti regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu
regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky
- lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,../...).
BBV: Plochy bývania v bytových domoch s doplnkovou vybavenosťou
Funkčné využitie:

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných
budov s vstavanými funkciami občianskej vybavenosti a významným podielom poloverejného prostredia
s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu.
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Najmä: (bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej
zelene,...)
Prípustné
Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcimi jeho
polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia.
Najmä: (zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie
/administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného ubytovania a verejného
stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti/, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby
nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie a plochy statickej
dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry
slúžiace pre obsluhu územia,...)

Polyfunkčné územie

PMC: Polyfunkčné plochy mestského centra
PMC: Polyfunkčné plochy mestského centra
Funkčné využitie:
Prevládajúce

Neprípustné

Funkčné využitie formujúce typické prostredie mestského centra charakteristické prevažne
polyfunkčným parterom objektov orientovaných do verejných priestorov ulíc a námestí, vymedzených
prevažne kompaktnou zástavbou.

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie
negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia.

Najmä: (zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administratívne budovy s polyfunkčným
parterom, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,...)

Najmä: (rodinné domy, zariadenia priemyselnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú
obsluhu, zariadenia občianskej vybavenosti regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu
regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky
- lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,../...).

Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi polyfunkčný charakter
prostredia mestského centra ani neznižujúce kvalitu verejného prostredia.
Najmä: (zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, výrobných služieb a drobnej výroby
bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu integrované do
okolitej zástavby, polyfunkčné nákupné centrá integrované do okolitej zástavby, obslužné komunikácie
a plochy statickej dopravy, hromadné garáže integrované do okolitej zástavby, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene,...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie
negatívne vplýva na kvalitu prostredia mestského centra.
Najmä: (rodinné domy s plochami súkromných záhrad orientovanými do verejných priestorov,
zariadenia priemyselnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia občianskej
vybavenosti regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu s negatívnom vplyvom na
kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia pre šport a rekreáciu
regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH,
zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)
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Polyfunkčné územie

POV: polyfunkčné plochy administratívy, obchodu, výrobných a nevýrobných služieb
POV: Polyfunkčné plochy administratívy, ochodu, výrobných a nevýrobných služieb
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typické prostredie širšieho centra mesta využívajúce prestavbu
priemyselných a skladových objektov výrobno-oblsužných areálov charakteristické prevažne
polyfunkčným zameraním so zachovaním nezávadnej výroby a výrobných služieb.
Najmä: (zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administratívne budovy s polyfunkčným
parterom, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,...)
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi polyfunkčný charakter
prostredia širšieho centra ani neznižujúce kvalitu verejného prostredia.
Najmä: (zariadenia výroby a výrobných služieb bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie,
zariadenia občianskej vybavenosti regionálneho významu s vyššími nárokmi na dopravnú obsluhu,
zariadenia pre šport, rekreáciu a voľný čas, polyfunkčné nákupné centrá, obslužné komunikácie
a plochy statickej dopravy, hromadné garáže, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu
územia, plochy upravenej zelene,...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie
negatívne vplýva na kvalitu prostredia mestského centra.
Najmä: (rodinné domy s plochami súkromných záhrad orientovanými do verejných priestorov,
zariadenia priemyselnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia energetiky - lokálneho
významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,
malá vodná elektráreň,.../,...)

Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti

POS: Plochy občianskej vybavenosti obchodu a služieb

PVV – A: Plochy verejnej vybavenosti – zariadenia administratívy a správy

PVV – Š: Plochy verejnej vybavenosti – školské zariadenia

PVV – Z: Plochy verejnej vybavenosti – zdravotnícke zariadenia

PVV – K: Plochy verejnej vybavenosti – kultúrne a voľnočasové zariadenia

PVV – C: Plochy verejnej vybavenosti – cirkevné zariadenia
POS: Plochy občianskej vybavenosti obchodu a služieb
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.
Najmä: (administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry,
zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti, zariadenia zábavy,...)
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.
Najmä: (bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej
vybavenosti, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie,
zariadenia pre šport a rekreáciu, areály obrany štátu, obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy,
hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace
pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)
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PVV – A: Plochy verejnej vybavenosti – zariadenia administratívy a správy

PVV – Š: Plochy verejnej vybavenosti – školské zariadenia

Funkčné využitie:

Funkčné využitie:

Prevládajúce

Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.

Najmä: (zariadenia verejnej administratívy a správy, zariadenia vedy a výskumu, celomestského
i regionálneho významu, zariadenia súdnictva, polície, hasičského a záchranného zboru, odborové
komory, zariadenia súkromnej administratívy,...)

Najmä: (zariadenia školstva celomestského i regionálneho významu: materské školy, základné
a stredné školy, špeciálne základné školy, detašované pracoviská vysokých škôl a univerzít, zariadenia
mimoškolského vzdelávania, základné umelecké školy, jazykové školy, autoškoly, školské kluby
a centrá voľného času, internáty pri školských zariadeniach, centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva, pastoračné centrá,...)

Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.
Najmä: (školské, zdravotnícke, kultúrne a voľnočasové zariadenia, zariadenia sociálnej vybavenosti,
cirkevné zariadenia, bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými
zariadeniami občianskej vybavenosti, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných
negatívnych dopadov na okolie, administratíva, zariadenia kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti, zariadenia pre šport a rekreáciu, areály obrany štátu, obslužné komunikácie a plochy
statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)

Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.
Najmä: (zariadenia administratívy a správy, kultúrne a voľnočasové zariadenia, zdravotnícke zariadenia
a zariadenia sociálnej starostlivosti, cirkevné zariadenia, bytové domy s polyfunkčným parterom,
rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, výrobných služieb a drobnej výroby
bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, administratíva, zariadenia kultúry, školstva,
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, zariadenia pre šport a rekreáciu, areály obrany štátu, obslužné
komunikácie a plochy statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)
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PVV – Z: Plochy verejnej vybavenosti – zdravotnícke zariadenia

PVV – K: Plochy verejnej vybavenosti – kultúrne a voľnočasové zariadenia

Funkčné využitie:

Funkčné využitie:

Prevládajúce

Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.

Najmä: (zariadenia zdravotníctva: polikliniky, nemocnice, zdravotné strediská, samostatné lekárske
ambulancie, rehabilitačné centrá, špecializované centrá zdravotnej starostlivosti, lekárne, výdajne
zdravotníckych pomôcok,...)

Najmä: (zariadenia a centrá kultúry a osvety, kiná, knižnice, čitárne, múzeá, galérie, umelecké agentúry,
osvetové strediská, spoločenské domy, zariadenia pre mládež, rodiny s deťmi, klubové zariadenia,
materské centrá, letné kiná,...)

Prípustné

Prípustné

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.

Najmä: (zariadenia administratávy a správy, školské zariadenia, kultúrne a voľnočasové zariadenia,
zariadenia sociálnej starostlivosti, cirkevné zariadenia, bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné
domy s integrovanými zariadeniami občianskej vybavenosti, výrobných služieb a drobnej výroby bez
neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, administratíva, zariadenia kultúry, školstva,
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, zariadenia pre šport a rekreáciu, areály obrany štátu, obslužné
komunikácie a plochy statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)

Najmä: (zariadenia administratívy a správy, školské, zdravotnícke, zariadenia sociálnej vybavenosti,
bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami občianskej
vybavenosti, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie,
administratíva, zariadenia kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, zariadenia pre šport
a rekreáciu, areály obrany štátu, obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy, hromadné garáže
vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu
územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)

Neprípustné

Neprípustné

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)

Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)
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PVV – C: Plochy verejnej vybavenosti – cirkevné zariadenia
Funkčné využitie:

Územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu

ŠP: Plochy športu a športových zariadení

RP: Rekreačné plochy
ŠP: Plochy športu a športových zariadení

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej
vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej
škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta.

Funkčné využitie:

Najmä: (cirkevné zariadenia: kostoly, kaplnky a modlitebne, farské úrady, pastoračné centrá,...)

Prevládajúce

Prípustné

Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia územia
a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu celomestského i regionálneho
významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov
mesta.

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.
Najmä: (zariadenia administratívy a správy, školské, zdravotnícke, kultúrne a voľnočasové zariadenia,
zariadenia sociálnej vybavenosti, bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými
zariadeniami občianskej vybavenosti, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných
negatívnych dopadov na okolie, administratíva, zariadenia kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti, zariadenia pre šport a rekreáciu, areály obrany štátu, obslužné komunikácie a plochy
statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)

Najmä: (zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia obchodu, služieb – dominantne integrované do športovo-rekreačných komplexov, zariadenia
pre kultúru a zábavu,...)
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.
Najmä: (administratíva, polyfunkčné bytové domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami
občianskej vybavenosti, zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, obslužné
komunikácie a plochy statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)
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RP: Rekreačné plochy

Územie výrobných aktivít

PV: Plochy priemyselnej výroby

Funkčné využitie:
PV: Plochy priemyselnej výroby
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia územia
a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu celomestského i regionálneho
významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov
mesta.
Najmä: (rekreačné zariadenia, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia
obchodu, služieb – dominantne integrované do športovo-rekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru
a zábavu,...)
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter
a kvalitu prostredia.
Najmä: (administratíva, polyfunkčné bytové domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami
občianskej vybavenosti, zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, obslužné
komunikácie a plochy statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,
stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne
druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)

Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou zástavbou,
tvorenou prevažne zástavbou halových a technologických objektov, sústredených v neverejných
areáloch, s nízkym podielom zelene a vysokým podielom spevnených plôch, s vysokými nárokmi na
obsluhu nákladnou dopravou a nízkymi nárokmi na kvalitu životného prostredia.
Najmä: (zariadenia priemyselnej výroby a stavebníctva, zariadenia energetiky - lokálneho významu
/fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, sklady, zariadenia výrobných
služieb,...)
Prípustné
Funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb pre priemyselnú a stavebnú výrobu a nelimitujúce jeho
využitie pre tieto funkcie.
Najmä: (administratívne budovy, slúžiace priľahlým výrobným areálom, zariadenia obchodu a služieb
viazané na priemyselnú výrobu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia pre šport a rekreáciu
lokálneho významu, hromadné garáže, obslužné areály pre dopravu, plochy upravenej zelene,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, obslužné komunikácie a plochy
statickej dopravy, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných
surovín/,...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiteľné s prevládajúcim
využitím územia pre priemyselnú a stavebnú výrobu.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia prechodného ubytovania, zariadenia kultúry, školstva,
zdravotníctva, sociálnych služieb, zariadenia občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho
významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a regionálneho významu, zariadenia
poľnohospodárskej výroby, zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry,...)
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Územie výrobno-obslužných aktivít

PVS: Plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb

PSH: Plochy skladového hospodárstva a logistiky

PVS: Plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb

PSH: Plochy skladového hospodárstva a logistiky
Funkčné využitie:

Prevládajúce

Funkčné využitie:

Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou zástavbou, so
situovaním prevažne nízkopodlažných halových objektov, slúžiacich pre výrobné i nevýrobné služby,
skladovanie a výrobné prevádzky s obmedzeným negatívnym dopadom na okolie, s vysokým podielom
spevnených obslužných plôch.

Prevládajúce

Najmä: (zariadenia veľkoobchodu, skladové priestory, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby
nerušiace svojou prevádzkou okolité mestské prostredie, areály obrany štátu, ČSPH,...)

Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický nekompaktnou zástavbou, so
situovaním prevažne nízkopodlažných halových objektov, slúžiacich pre výrobné i nevýrobné služby,
skladovanie a výrobné prevádzky s obmedzeným negatívnym dopadom na okolie, s vysokým podielom
spevnených obslužných plôch.
Najmä: (výrobné zariadenia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou
prevádzkou okolité mestské prostredie, areály obrany štátu, ČSPH,...)
Prípustné
Funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb, nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými
nárokmi prevládajúci charakter prostredia a nelimitujúce jeho využitie pre prevládajúce funkcie.
Najmä: (administratívne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia obchodu, služieb, zariadenia viazané na výrobno-obslužný areál /zariadenia kultúry,
školstva, zdravotníctva, športu a rekreácie/, hromadné garáže, obslužné komunikácie a plochy statickej
dopravy, obslužné areály pre dopravu, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
zariadenia stavebníctva bez negatívneho dopadu na okolité prostredie, plochy upravenej zelene,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky
- lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia, neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov, prípadne je svojimi nárokmi na kvalitu životného prostredia nezlúčiteľné s prevádzkou
výrobno-obslužného areálu.

Prípustné
Funkčné využitie zvyšujúce komplexnosť služieb, nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými
nárokmi prevládajúci charakter prostredia a nelimitujúce jeho využitie pre prevládajúce funkcie.
Najmä: (administratívne budovy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia obchodu, služieb, zariadenia viazané na výrobno-obslužný areál /zariadenia kultúry,
školstva, zdravotníctva, športu a rekreácie/, hromadné garáže, obslužné komunikácie a plochy statickej
dopravy, obslužné areály pre dopravu, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
zariadenia stavebníctva bez negatívneho dopadu na okolité prostredie, plochy upravenej zelene,
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky
- lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň,
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, ...)
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk,
prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia, neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých
pozemkov, prípadne je svojimi nárokmi na kvalitu životného prostredia nezlúčiteľné s prevádzkou
výrobno-obslužného areálu.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, sociálnych služieb, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby s neprimeraným negatívnym dopadom na okolie, zariadenia nadradených systémov technickej
infraštruktúry,...)

Najmä: (rodinné domy, bytové domy, sociálnych služieb, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby s neprimeraným negatívnym dopadom na okolie, zariadenia nadradených systémov technickej
infraštruktúry,...)
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POH: Plochy odpadového hospodárstva

Územie výrobnoobslužných aktivít

POH: Plochy odpadového hospodárstva

POĽ: Plochy poľnohospodárskej výroby a služieb

Funkčné využitie:

POĽ: Plochy poľnohospodárskej výroby a služieb

Prevládajúce
Funkčné využitie pre zariadenia odpadového hospodárstva.

Funkčné využitie:

Najmä: (zberné dvory, skládky, kompostárne, výkup druhotných surovín, ...)
Prípustné

Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia poľnohospodárskych dvorov s využitím
objektov pre potreby rastlinnej a živočíšnej výroby.
Najmä: (zariadenia poľnohospodárskej výroby, sklady, administratíva viazaná na poľnohospodársku
výrobu, zariadenia obchodu a služieb viazaných na poľnohospodársku výrobu...)
Prípustné
Funkčné využitie tvoriace doplnok poľnohospodárskej
s prevládajúcou funkciou poľnohospodárskej výroby.

výroby,

prípadne

funkcie

zlučiteľné

Najmä: (prechodné ubytovanie – viazané na poľnohospodársku výrobu /zamestnanci/, prechodné
ubytovanie – viazané na cestovný ruch /agroturistika/, zariadenia verejného stravovania, zariadenia
obchodu viazané na poľnohospodársku výrobu, zariadenia pre chov zvierat s využitím pre cestovný
ruch, obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace
pre obsluhu územia, zariadenia pre výrobné a nevýrobné služby, zariadenia drobnej výroby, zariadenia
odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, plochy upravenej zelene, ČSPH,
zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,...)

Funkčné využitie tvoriace
s prevládajúcou funkciou.

doplnok

odpadového

hospodárstva,

prípadne

funkcie

zlučiteľné

Najmä: (administratíva – viazané na odpadové, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu
územia, zariadenia pre výrobné a nevýrobné služby, zariadenia drobnej výroby, ... )
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiteľné s prevládajúcim
využitím územia pre odpadové hospodárstvo alebo by mohlo negatívne ovplyvňovať prevládajúce
funkčné využitie územia.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia obchodu, služieb, prechodného ubytovania, zariadenia
kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry.

Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiteľné s prevládajúcim
využitím územia pre poľnohospodársku výrobu alebo by mohlo negatívne ovplyvňovať prevládajúce
funkčné využitie územia.
Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia obchodu, služieb, prechodného ubytovania, zariadenia
kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry,...)
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Les, poľnohospodársky využívané plochy a krajinná zeleň

PK: Poľnohospodársky využívané plochy a krajinná zeleň
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia mimo zastavaného územia mesta, tvorený
plochami prírodnej zelene lúk a nelesnej krovinnej a stromovej vegetácie a plochami využívanými pre
pestovanie poľnohospodárskych plodín a pastvu hospodárskych zvierat.
Najmä: (orná pôda, lúky, pasienky, krajinná zeleň, sady,...)
Prípustné
Funkčné využitie tvoriace doplnok poľnohospodárskej výroby, nenarúšajúce prírodný charakter
prostredia.

Les, poľnohospodársky využívané plochy a krajinná zeleň

RL: Rekreačný les
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie podporujúce špecifické funkcie lesa v súlade s typom lesa, s dôrazom na zachovanie
prírodného charakteru prostredia. Rekreačný les predstavuje les osobitného určenia s mimoprodukčnou
funkciou pre plnenie funkcií spoločenských – zdravotných a rekreačných.
Prípustné
Funkčné využitie tvoriace doplnok základným funkciám lesa, neprimerane nenarušujúce prírodný
charakter prostredia.

Najmä: (menšie hospodárske objekty súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou /senníky, prístrešky,
chaty pre pastierov,.../, zalesnené plochy, doplnkové vybavenie turistických a cykloturistických trás
/prístrešky, miesta s posedením,.../, obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia, zariadenia
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,...)

Najmä: (menšie hospodárske objekty súvisiace s lesným hospodárstvom a poľovníctvom /prístrešky,
posedy, horárne,.../, krajinná zeleň, doplnkové vybavenie turistických a cykloturistických trás /prístrešky,
miesta s posedením,.../, obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia, zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,...) naučné a rekreačné chodníky pamätníky a vyhliadkové
body, informačný mobiliár.

Neprípustné

Neprípustné

Funkčné využitie narúšajúce priestorovými alebo prevádzkovými nárokmi prírodný charakter prostredia.

Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiteľné s požiadavkou
na zachovanie prírodného prostredia lesa.

Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia pre šport,
zariadenia výroby, skladov, plochy pre rekreáciu v prírodnom prostredí, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné
dvory, zberne druhotných surovín/,...)

Najmä: (rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia pre šport,
zariadenia výroby, skladov, plochy pre rekreáciu v prírodnom prostredí, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva / zberné
dvory, zberne druhotných surovín/,...)
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Vyhradené územie záhradkárskych osád

ZO: Územie záhradskárskych osád

Vyhradené územie parkovo upravenej zelene

MZ: Plochy mestskej zelene

Územie vyhradené pre špecifickú formu rekreácie obyvateľov v záhradkárskych osadách,
charakteristické vysokým podielom upravenej poloverejnej alebo súkromnej zelene, doplnenej menšími
objektmi s maximálnou výmerou do 50 m2, pri záhradných chatkách v záhradkárskych osadách
maximálne do 25 m2.

Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelene, doplnenej mobiliárom a prvkami
drobnej architektúry, vrátane prvkov pre verejne prístupné voľnočasové aktivity (plochy pre hry a šport
/šach, stolný tenis, petanque,.../), príp. špecifické voľnočasové aktivity – vhodnosť ich umiestnenia je
potrebné individuálne posúdiť.

Vyhradené územie zariadení nadradených systémov TI

TI – VH: Prevádzkové areály a zariadenia technickej vybavenosti vodného hospodárstva

TI – P: Prevádzkové areály a zariadenia technickej vybavenosti zásobovania plynom

TI – T: Prevádzkové areály a zariadenia technickej vybavenosti zásobovania teplom

TI – E: Prevádzkové areály a zariadenia technickej vybavenosti zásobovania elektrickou
energiou

Vodné plochy a toky

VT: Vodné toky

VP: Vodné plochy

Územie vyhradené pre zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry zabezpečujúcich
zásobovanie územia mesta vodou, elektrickou energiou, zemným plynom, teplom, napojenie na
telekomunikačné siete a likvidáciu tekutých i pevných odpadov.
Vyhradené územie pohrebísk

MZ – C: Plochy zelene cintorínov a pohrebísk

Plochy tokov a vodných plôch, vrátane technických zariadení na nich (s vodohospodárskou, dopravnou,
energetickou funkciou).
Sprievodná zeleň vodných tokov
Plochy zelene lemujúce vodné toky a plochy slúžiace ako ochranná a izolačná zeleň vodných plôch
a tokov, prípadne pre umiestnenie technických zariadení na nich (s vodohospodárskou, dopravnou,
energetickou funkciou).

Územie vyhradené pre umiestnenie cintorínov a urnových hájov vrátane príslušnej vybavenosti
a zariadení.
Vyhradené územie pozemných komunikácií

DP – C: Dopravné plochy vybavenosti ciest

DP – P: Dopravné plochy statickej dopravy a parkovísk

DP – H: Dopravné plochy hromadnej dopravy

DP – S: Plochy dopravných služieb a služieb motoristom
Územie vyhradené pre významné koridory pozemných komunikácií, statickej dopravy a parkovísk,
hromadnej dopravy, dopravných služieb a služieb motoristom.
Vyhradené územie zariadení železnice
Územie vyhradené pre zariadenia železničnej dopravy

DP – Ž: Dopravné plochy železničnej vybavenosti
Územie vyhradené pre zariadenia železničnej dopravy.
Vyhradené územie letiska

DP – L: Dopravné plochy letiska
Územie vyhradené pre zariadenia leteckej dopravy a leteckého športu
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