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A. TEXTOVÁ ČASŤ
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA RIEŠI
1.1.1. Údaje o dôvodoch spracovanie štúdie
Záujem o rozvoj výstavby v obci Brezovica neustále rastie aj z dôvodu dobrej dopravnej dostupnosti do blízkeho mesta
Trstená a z dôvodu nerušeného prírodného prostredia. Regulačná štúdia, ktorá bola spracovaná na základe požiadaviek od
objednávateľa, akceptuje rozdelenie územia na jednotlivé stavebné parcely v zmysle projektu pozemkových úprav, a rieši
dopravnú koncepciu a koncepciu rozvodov technickej infraštruktúry, t.j. rozvodov pitnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, rozvodov elektrickej energie VN, NN, TS a rozvodov plynu. Súčasťou štúdie sú zastavovacie regulatívy a dojmový
výkres plánovanej zástavby.
1.1.2. Údaje o objednávateľovi, obstarávateľovi a spracovateľovi
Názov dokumentácie:
IBV BREZOVÉ, BREZOVICA
Stupeň :
regulačná štúdia
Objednávateľ :
Obec Brezovica, OÚ,
Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica
Spracovateľ :
Architektonický ateliér Gam
Námestie Andreja Hlinku 27,
034 01 Ružomberok a kolektív
Autori:
Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt
Špecialisti:
-komunikácie, vodné hospodárstvo - Ing. Vladimír Otto
-rozvody VN, NN, TS - Ing. Anton Gallas
-rozvody plynu - Ing. Anton Turan
Grafické práce:
Zuzana Takáčová
1.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
Regulačná štúdia je v súlade s platným Územným plánom obce Brezovica, v znení jeho zmien a doplnkov, ktorý vypracoval
Architektonický ateliér Gam, Ružomberok a ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Brezovici UZN č. 2/2013, zo dňa
22.03.2013. Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Brezovica č. 1/2013 s účinnosťou od dňa
22.04.2013.

2. RIEŠENIE ŠTÚDIE
2.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS
Riešené územie je lokalizované v severne od zastavaného územia obce, čiastočne medzi areálom PD, ktorý sa nachádza
západne a areálom cintorína, ktorý sa nachádza východne od riešeného územia. Trasa poľnej cesty, vedúcej z Brezovice
do Liesku, tanguje riešené územie z východu. Riešené územie je svahovité so sklonom na juhozápad. Územie rešpektuje
ochranné pásmo cintorína, ochranné pásmo regulačnej stanice plynu a plynovodu, ochranné pásmi el. vedenia VN
a trafostaníc.
2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
Pre celé zastavané územia obce Brezovica – existujúce i navrhované – t.j. aj pre celé riešené územie, platia regulatívy zdokumentované v platnom Územnom pláne obce Brezovica
Citujem z ÚPN obce Brezovica:
Obec Brezovica zaujíma medzi obcami špecifické postavenie z hľadiska sídelného typu, ktorý je dobrým predpokladom pre rozvoj bývania,
rekreácie a cestovného ruchu. Zastavané územie obce Brezovica je legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto
hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude navrhnutá
úprava hraníc zastavaného územia obce. Hranice zastavaného územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu.
Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizované zastavané územie obce Brezovica bolo rozdelené na nasledujúce regulované priestory, z ktorých pre naše riešené územie platia regulatívy z týchto regulovaných priestorov:
A. 0BYTNÉ ÚZEMIE (OU)
OU. 16 - Brezové I.
OU. 17 - Brezové II.
OU. 18 - Pri Ciruľoch
OU. 19 - Lány
Územný plán obce Brezovica je založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného krajinného potenciálu, zmierňuje tieto protiklady. Dbá na zachovanie ekologickej stability riešeného územia, diverzibility prírodných prvkov.
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Zásady funkčného využívania územia vyplývajú z funkčného členenia záujmového územia na relatívne homogénne plochy. Na uvedených
plochách bude platiť rovnaký súbor podmienok funkčného využívania. Súbor funkcií, ktoré plôšky plnia je daný jednak historickým využívaním a jednak požiadavkami uplatnenými v rámci časového horizontu spracovávaného územného plánu.
Riešené územie je v územnom pláne vymedzené OBYTNÉ ÚZEMIE, s prevahou bývania v rodinných domoch.

2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
Obec Brezovica ma veľké predpoklady na rozširovanie zastavaného územia obce. Záujem o novú výstavbu neustále rastie
pretože počet obyvateľov rastie, zaujímavá dobrá dostupnosť do okresného mesta Trstená.
Riešené územie ovplyvní demografický rozvoj celej obce. Riešené územie bude zabezpečovať hlavne obytnú funkciu pre
mladých súčasných a budúcich občanov obce .
2.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO
SYSTÉMU OSÍDLENIA
Obec Brezovica z hľadiska územno-správneho členenia patrí do Žilinského samosprávneho kraja, do okresu Tvrdošín.
Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň NUTS V.
Obec je situovaná v severnej časti Slovenska, 10 km od okresného mesta Tvrdošín a 4 km od mesta Trstená. Administratívne patrí do okresu Tvrdošín. Dopravne je napojená cestou III/05942 na mesto Trstená, ktorým prechádza cesta
s medzinárodným významom I/59.
Obec Brezovica susedí na severe s k. ú. mesta Trstená, na východe s Lieskom, zo západu s katastrom obce Zábiedovo,
pozdĺž južnej hranice sa rozprestiera obec Vitanová a Habovka. Katastrálne územie má pretiahly tvar od severozápadu na
juhovýchod. Najnižším miestom je dno údolia potoka Trsteník (641 m n.m.) na severozápadnom okraji obce a najvyšším
miestom vrchom Skorušiny ( 1314 m n.m.) na juhovýchodnom okraji katastrálneho územia.
Svojou rozlohou 1.921 ha sa obec Brezovica radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Tvrdošín.
2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
Návrh urbanistickej koncepcie navrhovaného obytného územia rešpektuje princípy priebežne udržateľného života,
optimalizuje predpokladané rozvojové procesy prírodných a antropologických štruktúr riešeného územia.
Krajinná štruktúra, do ktorej bude zakomponované riešené územie, tvorí neoddeliteľnú súčasť celkového obrazu Liptova.
Navrhovaná výstavba, okolo ktorá je navrhovaná v obidvoch lokalitách, nesmie svojou mierkou, hmotovou kompozíciou
a materiálovým prevedením narušiť charakter krajinnej štruktúry a musí sa stať jej neoddeliteľnou súčasťou.
2.5.1. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície
Riešené územie je určené na prirodzené rozširovanie zastavaného územia smerom severným.
Regulačná štúdia umiestňuje na riešenom území zariadenie občianskej vybavenosti a rodinné domy.
Ďalej rieši trasovanie prístupových komunikácií a rozdelenie riešeného územia na stavebné parcely. Vo výkresovej časti je
okrem rozdelenia parciel, ideovo naznačené možné osadenie domov. Stavebné pozemky vzniknú delením riešeného územia
kolmo na uvedené prístupové komunikácie, v ktorých budú vedené všetky inžinierske siete. Parkovanie musí byť riešené
individuálne na každom stavebnom pozemku. Napojenie na technickú vybavenosť nie je predmetom riešenia.
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE – IBV BREZOVÉ BREZOVICA
- koeficient zastavanosti objektom 0,25 (spevnené plochy nie sú v tom),
- podlažnosť 2 NP (2 nadzemné podlažia alebo 1 nadzemné podlažie +podkrovie)
P.č. Popis územia
1
2
Počet objektov
1
Riešené územie
Z toho
2
Zastavaná plocha objektmi(25%)
3
Plocha komunikácií
4
Plocha zelene, vrátane spevnených plôch

Plocha v m2
3
182
150 222 m2
37 555,50 m2
18 884,55 m2
93 781,95 m2

Riešené územie, určené na IBV Brezové, Brezovica, má rozlohu cca 150 000m2 (15 ha), z toho zastavaná plocha objektmi
predstavuje cca 37 550 m2, plocha komunikácií 18 885 m2 a plocha zelene, vrátane spevnených plôch predtsvuje cca
93 781 m2.
2.5.2. Vymedzenie limít využitia územia
Urbanistická zastavovacia štúdia dbá sa na zachovanie jeho ekologickej stability, diverzibility prírodných zložiek, obnoviteľnosti zdrojov a vysokej kvality životné ho i obytného prostredia.
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ZASTAVOVACIE PODMIENKY - REGULATÍVY
Sú totožné s regulatívmi a limitami, ktoré sú uvedené v platnom ÚPN obce Brezovica.
V RÁMCI PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV A DETAILNEJŠIEHO DOPRAVNÉHO RIEŠENIA JE DÔLEŽITÝ
NASLEDOVNÝ REGULATÍV:
PARKOVANIE ALEBO GARÁŽOVANIE RIEŠIŤ NA VLASTNOM POZEMKU
OPLOTENIE JEDNOTLIVÝCH POZEMKOV UMIESTŇOVAŤ MIN 1 M OD CESTNÉHO TELESA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCIE
Citujem z ÚPN obce Brezovica:
Výrez z ÚPN obce Brezovica - výkres č. 3 - Komplexný urbanistický návrh

Regulatívy z ÚPN obce Brezovica pre riešené územie:
A 16. Regulovaný priestor OU.16 – Brezové I.
OHRANIČENIE RP
Vo východnej časti zastavaného územia, východne od OU.17, OU.18 a VU.01.
FUNKČNÉ
Súčasné
Poľnohospodárska pôda
VYUŽITIE
Navrhované
Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI),
ÚZEMIA
záväzné
Navrhované
Drobná výroba a služby s obmedzeným vplyvom na okolie(DVS)
prípustné
Poľnohospodárske samozásobiteľstvo pri bývaní (záhradka, chov hydiny, zajace)(PHs)
neprípustné
Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (V, P)
PRIESTOROVÁ súčasná
2NP
FORMA
navrhovaná
2NP
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY
V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske
objekty. Parkovanie alebo garážovanie riešiť na vlastnom pozemku.
Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi.
Zachovať ráz regionálnej architektúry
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude
narušovaná, alebo znehodnocovaná obytná funkcia.
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - VS 1.3., VS 2.1., VS 2.3., VS 2.4., VS 2.5., VS 2.6.
NÁVRH
NEZASTAVITEĽNÉ PLOCHY
POZNÁMKA
A 17. Regulovaný priestor OU.17 – Brezové II.
OHRANIČENIE RP
Vo východnej časti zastavaného územia, východne od OU.16 a OU.18.
FUNKČNÉ
Súčasné
Poľnohospodárska pôda
VYUŽITIE
Navrhované
Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI),
ÚZEMIA
záväzné
Navrhované
Drobná výroba a služby s obmedzeným vplyvom na okolie(DVS)
prípustné
Poľnohospodárske samozásobiteľstvo pri bývaní (záhradka, chov hydiny, zajace)(PHs)
neprípustné
Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (V, P)
PRIESTOROVÁ súčasná
2NP
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navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY
FORMA

2NP
V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske
objekty. Parkovanie alebo garážovanie riešiť na vlastnom pozemku.
Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi.
Zachovať ráz regionálnej architektúry
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude
narušovaná, alebo znehodnocovaná obytná funkcia.
VS 1.3., VS 2.1., VS 2.3., VS 2.4., VS 2.5., VS 2.6.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY NÁVRH
NEZASTAVITEĽNÉ PLOCHY
POZNÁMKA A 18. Regulovaný priestor OU.18 – Pri Ciruľoch
OHRANIČENIE RP
Vo východnej časti zastavaného územia, východne od OU.19.
FUNKČNÉ
Súčasné
Poľnohospodárska pôda
VYUŽITIE
Navrhované
Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI),
ÚZEMIA
záväzné
Navrhované
Bývanie hromadné (BH) od cintorína
prípustné
Občianska vybavenosť (OV)
neprípustné
Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (V, P)
PRIESTOROVÁ súčasná
2NP
FORMA
navrhovaná
BI-2NP, BH-4NP
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY
V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske
objekty. Parkovanie alebo garážovanie riešiť na vlastnom pozemku.
Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi.
Zachovať ráz regionálnej architektúry
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude
narušovaná, alebo znehodnocovaná obytná funkcia.
VS 1.3., VS 2.1., VS 2.3., VS 2.4., VS 2.5., VS 2.6.
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY NÁVRH
NEZASTAVITEĽNÉ PLOCHY

N.OU.18.1 – OCHRANNÉ PÁSMO NOVÉHO CINTORÍNA
N.OU.18.2 – OCHRANNÉ PÁSMO A BRZPEČ.PÁSMO REG.STANICE PLYNU A VTL
PLYNOVODZ
N.OU.18.3 – OCHRANNÉ PÁSMO TRAFOSTANICE
POZNÁMKA A 19. Regulovaný priestor OU.19 – Lány
OHRANIČENIE RP
V strede zastavaného územia obce, medzi OU.13. a OU.18.
FUNKČNÉ
Súčasné
Poľnohospodárska pôda
VYUŽITIE
Navrhované
Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI),
ÚZEMIA
záväzné
Navrhované
Bývanie hromadné (BH) od cintorína
prípustné
Občianska vybavenosť (OV)
neprípustné
Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (V, P)
Bývanie hromadné (BH)
PRIESTOROVÁ súčasná
2NP
FORMA
navrhovaná
BI-2NP, BH-4
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY
V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske
objekty. Parkovanie alebo garážovanie riešiť na vlastnom pozemku.
Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi.
Zachovať ráz regionálnej architektúry a ochranné pásma
Z OV je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo
znehodnocovaná obytná funkcia.
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - VS 1.2., VS 1.3., VS 2.1., VS 2.3., VS 2.4., VS 2.5., VS 2.6.
NÁVRH
NEZASTAVITEĽNÉ PLOCHY
N OU.19.1 – OCHRANNÉ PÁSMO TRAFOSTANICE
POZNÁMKA -
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2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne objekty ani historická zeleň, ktorá by bola zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ani archeologické národné kultúrne pamiatky. V riešenom území sa nenachádzajú lokality evidované
v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk na Slovensku.
Podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objaví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.
2.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ NAJMÄ
OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO ÚZEMIA A REKREAČNÉHO ÚZEMIA, VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÉHO,
OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽITIA
2.6.1. Trvalé bývanie
Demografia
Citujem z ÚPN obce Brezovica:
Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obci Brezovica dáva predpoklady pre optimálne fungovanie obce do roku 2050 s veľkosťou
do 2000 trvalých obyvateľov s možnosťou trvalého ubytovania, 399 lôžok, 326 stoličiek s návštevnosťou 800 návštevníkov v zime
aj v lete.
Návrh organizácie KÚ obce Brezovica, a % zastúpenie
Popis
Východiskový stav (2008) v ha
Návrh
Spolu
v ha
v ha
1
2
3
4
Katastrálne územie
1 921,1308
1 921,1308
Skutočne zastavané územie
49,6305
27,1727
76,8032
%
2,58
3,99
Ostatné územie
1 871,4958
1844,32
%
97,42
94,01
100,0000
100,0000
Prognózovaný vývoj obyvateľov, domov a bytov v obci do 2050
Rok
2001
2011
2020
2050
Počet obyvateľov
1298
1311
1311 + 350= 1661
1661 + 340 = 2001
Počet domov
329
328
328 + 120 = 448
448 + 179 = 627
Počet bytov
345
354
354 + 100 = 454
454+ 97 = 551
Obývanosť/obyv/byt/
3,76
3,70
3,50
3,50
V súčasnosti obec Brezovica svojou polohou pri meste Trstená a dostupnosťou do Oravíc, Roháčov, k Oravskej Priehrade a do Poľska sa
stáva zaujímavá z hľadiska ubytovania. Na obci sú evidované žiadosti o pridelenie stavebného pozemku, alebo aspoň o vytvorenie možnosti výstavby rodinných a rekreačných domov, nakoľko jestvujúce preluky sú už zastavané alebo majitelia ich chystajú zastavať.
Vzhľadom na túto situáciu a na dobre zabezpečenú reprodukciu pracovnej sily v obci a súčasnej miery nezamestnanosti je potrebné:
zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov v obci,
podporovať rozvoj rekreácie, agroturistiky a a turizmu - vznik nových pracovných miest
podporiť vznik podnikateľského areálu a reprofiláciu poľnohospodárskeho dvora - vznik nových pracovných miest

IBV BREZOVÉ BREZOVICA - návrh
Riešené územie bolo vymedzené
- pre výstavbu 1 objekt občianskej vybavenosti( napr. dom sociálnych služieb) a 181 rodinných domov.
Popis
Počet obyvateľov
Počet domov
Počet bytov
Obývanosť/obyv/byt/

Ukazovatele
720-634
182
181
3,9-3,5

Návrh predpokladá zrealizovať cca 181 rodinných domov pre cca 700 obyvateľov a jeden objekt občianskej vybavenosti.
2.6.2. Návrh verejného dopravného a technického riešenia

1. DOPRAVA
Citujem z ÚPN obce Brezovica:
Obec Brezovica patrí do okresu Tvrdošín, od ktorého je vzdialená cca 10 km, ale najbližší vyšší územný celok je Trstená ležiaca severozápadne od obce vo vzdialenosti cca 4 km. Jediným spojením s nadradenou cestnou sieťou je cesta III triedy č.05942, začína na ceste
prvej triedy I/59 a končí v Brezovici. Cesta III/05942 je hlavnou dopravnou trasou zabezpečujúcou skoro všetky dopravné vzťahy medzi
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obcou a jej zázemím. Po I/59 napája aj na rýchlostnú cestu R3, ktorá prebrala funkciu medzinárodnej trasy E77 ako komunikácia S-J a
umožňuje spojenie obce s celým Slovenskom.
Organizácia dopravy v obci
Komunikačná sieť v obci je poznamenaná historickým vývojom obce a prírodnými podmienkami lokality v ktorej sa obec rozvíjala. Komunikácie sú vedené často bez ohľadu na konfiguráciu terénu a tak pozdĺžné spády mnohokrát prekračujú normou stanovené hodnoty, čo má
za následok i problematické zimné využitie.
Organizácia dopravy je dnes nečitateľná, návrh sa snaží o vytvorenie systému vychádzajúceho z rozloženia aktivít v obci, navrhuje nové
komunikácie umožňujúce rozvoj obce a prepojenie komunikačného systému na susedné obce. Znamená to prepojenie cesty III/05942 na
cestu II/520 vedúcu z Trstenej na Suchú horu. Ceste III/05942 by aj do výhľadu zostala funkciu hlavnej komunikácie iba po severnom
okraji obce by pribudla nová, paralelná komunikácia, ktorá by svojím vedením ponúkala vhodnejšie prepojenie do rekreácie Oravský háj,
ako aj v rámci obce.
Pri ďalšom stupni PD nového obytného súboru v severovýchodnej časti obce by bolo vhodné križovatku nových ulíc K4, K7 a ulice K6
riešiť ako "malú okružnú" vzhľadom na dlhú priamu ul. K4+K7, až 600 m a kolmé kríženie s ul.K6.
rozbor prepravných vzťahov a ich objemov
Obec leží mimo priestoru záujmu, preto ani nie sú k dispozícii podklady týkajúce sa prepravných vzťahov, cez obec neprechádza žiadna
tranzitná doprava, v obci sa uskutočňuje iba doprava zdrojová a cieľová, teda začínajúca, alebo končiaca v obci. Malá ponuka pracovných
príležitosti v obci má za následok, že v roku 2001 odchádzalo denne za prácou 361 osôb, z celkového počtu 614 pracovne aktívnych
obyvateľov, čo je viac než 58%, pričom v súčasnosti je počet nezamestnaných 45 osôb.
Ostatné prepravné vzťahy sa týkajú dochádzky za vybavenosťou, kultúrou a rekreáciou a aj keď pripočítame zásobovaciu dopravu, ich
objem môže denne predstavovať hodnotu nie väčšiu ako 500 voz./24h.
Funkčné členenie a kategorizácia ciest
Komunikačná sieť obce bola posúdená a začlenená podľa STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií. Podľa funkcie boli komunikácie rozdelené na zberné a obslužné. Hlavné zberné komunikácie, vrátane cesty III/05942 sú zaradené do funkčnej triedy B3 a majú
kategóriu MZ 8,5/50. Obslužné komunikácie sú funkčnej triedy C2 a C3, s kategóriou MO 7,5/40 a MOK 7,00/30 a MOK 3,75/30.

IBV BREZOVÉ BREZOVICA - návrh
Dopravná koncepcia riešeného územia súvisí s návrhom obslužných komunikácií a ich napojenie na komunikačnú zbernú
sieť obce. Pre riešené územie platí regulatív : potrebu parkovania a garážovania automobilov riešiť na vlastnom stavebnom
pozemku
Stavba miestnych komunikácií sa napája na jestvujúce miestne komunikácie v obci Brezovica, celkom na tri miestne komunikácie, z toho na začiatku obce na štátnu cestu III/2306. Miestne komunikácie sa nachádzajú v časti obce s ukľudnenou
dopravou, t.j. s malou intenzitou dopravy, vyhradenou výlučne len pre obyvateľov rodinných domov v tejto časti obce
DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Dopravné riešenie v tejto dokumentácii je zamerané na vybudovanie miestnych komunikácií pre novú IBV Brezové v Brezovici. Miestne komunikácie sú navrhnuté tak, aby bol poskytnutý potrebný priestorový komfort pri jazde.
STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Navrhované miestne komunikácie umožnia prístup ku rodinným domom v novej zástavbe pre IBV Brezové. Komunikácie sú
navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné s jednostranným chodníkom alebo rigolom. Šírka jazdného pásu je 5,50 m, jazdných pruhov 2 x 2,75 m. Šírka chodníka bude 1,50 m, resp. rigola 0,75 m. Miestne komunikácie budú vo funkčnej triede C3,
kategórii MOU 6,5/30. Celkom je navrhnutých 7 vetiev miestnych komunikácií s celkovou dĺžkou cca 2200 m.
Kryt konštrukcie miestnych komunikácií bude z asfaltobetónu, chodníkov zo zámkovej dlažby.
Odvodnenie vozovky miestnych komunikácií je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom do dažďovej kanalizácie,
resp. rigola a následne do recipientu v riešenej lokalite.
Na komunikáciách v mieste križovania existujúcich odvodňovacích rigolov budú vybudované priepusty.
V riešenom území nie sú navrhnuté verejné parkovacie plochy. Odstavovanie motorových vozidiel v obytnom území bude
zabezpečené na vlastných pozemkoch rodinných domov.

2.TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ
Zásady a regulatívy ostatnej technickej vybavenosti ( rozvody inžinierskych sietí) nie sú predmetom dokumentácie.
Prístupové komunikácie a technická vybavenosť územia sa zrealizuje v predstihu - pred realizáciou navrhovaných domov
a objektov občianskej vybavenosti. V rámci technickej vybavenosti sa zrealizujú hlavné rozvody vody, splaškovej a dažďovej
kanalizácie, vonkajšieho osvetlenia, vonkajšieho ozvučenia, vonkajších oznamovacích rozvodov a vonkajších NN rozvodov.

IBV BREZOVÉ BREZOVICA - návrh
2.1. VODNÉ HOSPODÁRSTVO
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
Uvažované pre 180 pripojených rodinných domov ( 4 obyvatelia / dom ), 62 seniorov v zariadení sociálnych služieb
Podľa Vyhl. 684/2006 MŽP SR zo dňa 14.novembra 2006
na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení
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čl..5, odst.2b., čl.9. odst.4.,7.,8.
počet

špecifikácia

l

1

720

obyvateľov

145

l/obyv

104400

l/deň

2.

62

lôžok

500

l/lôžko

31000

l/deň

Qp =

135400

l/deň

Qp =

1,567

l/s

Maximálna denná potreba vody

Qm = Qp . 2,0 =

3,134

l/s

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = Qm . 2,1 =

6,581

l/s

Priemerná denná potreba vody

celkom

VÝPOČET MNOŽSTVA SPLAŠKOVÝCH VÔD
Podľa STN 75 6101 „Stokové siete a kanalizačné prípojky“,
časť 6. - Výpočet množstva odpadových vôd a zrážkových vôd z povrchového odtoku,
odst. 6.1- Splaškové vody :
a.- Priemerný denný prietok splaškových vôd Q 24
Q 24 = počet obyvateľov . q
počet obyvateľov v riešenej lokalite BREZOVICA, IBV BREZOVÉ 180 domov / 4 obyvatelia
+ zariadenie sociálnych služieb
.................... spolu 720 obyvateľov IBV
.................... 62 lôžok - zariadenie sociálnych služieb
q ................ špecifická potreba vody (l/obyv./deň) …. q = 145 l/obyv./deň
................ špecifická potreba vody (l/lôžko./deň) …. q = 500 l/lôžko./deň
Q 24 = 720 . 145 + 62 . 500 = 135440 l/deň = 135,44 m3/deň = 1,567 l/s
b.- Najväčší prietok splaškových vôd Q hmax
Q hmax = khmax . Q 24
khmax ................ súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti
( tab.1 – podľa počtu pripojených obyvateľov od 500 do 5 000 je khmax = 3,0 )
Q hmax = 3,0 . 135,44 = 406,32 m3/deň = 4,703 l/s
c.- Návrhový prietok pre dimenzovanie hlavných zberačov Q dim
Q dim = 2 . Q max = 2 . 4,703 l/s = 9,406 l/s
TECHNICKÉ RIEŠENIE
Predložený projekt rieši zásobovanie novej lokality Brezové v obci Brezovica pitnou vodou a odvedenie splaškových vôd
z riešenej lokality.
Zásobovanie pitnou vodou bude riešené napojením na existujúci vodovod v obci Brezovica. Vzhľadom na konfiguráciu terénu budú vytvorené dve tlakové pásma na novom rozvode vodovodu. Jednotlivé rady vodovodu budú zokruhované podľa
príslušného tlakového pásma. Nový vodovod bude z HD-PE SDR17 PE 100 DN100 - d110x6,6mm dĺžky cca 2500 m. Trasa
vodovodu prebieha pod navrhovanými miestnymi komunikáciami.
Pre požiarne zabezpečenie budú osadzované nadzemné hydranty DN 80 s výtokmi 2xB v zmysle STN 920400. Vzdialenosť
hydrantov podľa Prílohy č. 4, Vyhl. č. 699/2004 Z. z. musí byť dodržaná.
Tlakové pomery pre požiarny prietok Qpož = 7,5 l/s pre vonkajšie nadzemné hydranty VYHOVUJÚ, VDJ Dlhá nad Oravou
2*150m3 (751,50 m n. m. min. hladina, 754,80 m n.m. max. hladina). Dimenzia potrubia vyhovuje, požadovaný minimálny
pretlak 25,00 MPa podľa čl. 4.7.1 vyhovuje.
Odvedenie splaškových vôd z plánovaných rodinných domov bude realizované gravitačnou kanalizáciou PVC DN300.
Navrhovaná kanalizácia sa napojí na stoku „A“ a stoku "AC" - PVC DN 300 ( rieši stavba Brezovica. Splašková kanalizácia 2. stavba, PS, 09/2000 ). Celková dĺžka splaškových stôk bude cca 2500 m.
Dažďové vody z navrhovaných komunikácií budú odvedené pomocou dažďovej kanalizácie a povrchových rigolov do recipientu v riešenej lokalite.
Rozsah riešenia PD, trasovanie, technické podmienky, skladba stavebných objektov ako aj projektové podklady boli spresnené na jednaniach s investorom akcie.
Všetky pripomienky zainteresovaných organizácií ako aj pripomienky prevádzkovateľa vodovodu zo strany OVS a.s. Dolný
Kubín boli zohľadnené v návrhu technického riešenia.
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2.2. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Projektové podklady
digit. situácia
požiadavky autora a investora
Spoločné elektrotechnické údaje
Rozvodná sústava : VN - 3 ~ 50 Hz, 22 kV / IT
NN - 3 PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V / TN-C
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : č.3 v zmysle STN 34 1610.
Dodávku el. energie nie je potrebné zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj (prívod).
Energetická bilancia :
inštal. príkon
Domy na bývanie (cca 180 ks)
DSS (560 m2)
inštal. príkon spolu
koef. náročnosti
výpočtové zaťaženie

Pi = 2 160 kW
Pi =
25 kW
Pi = 2 185 kW
=
0,25
Pp = 546,0 kW

Popis riešenia
ELEKTRICKÉ ROZVODY VN
Nová jednoúčelová kiosková transformátorová stanica bude napojená na exist. vzdušného VN vedenia. Káblové vedenie
bude nahrádzať vzdušné VN vedenie, ktoré prechádza priestorom plánovanej zástavby IBV a bude zrušené. nové káblové
vedenie bude slučkovaním napájať aj tri existujúce trafostanice..
TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA
Plánovaná nová výstavba bude napojená na el. energiu z novej transformátorovej stanice podľa UPN a a troch exist TS na
obvode IBV. TS bude kiosková s vonkajšou obsluhou.
ELEKTRICKÉ ROZVODY NN
Objekty budú na el. energiu pripájané zo sekundárnej káblovej NN siete, ktorá bude umiestnená v chodníku a zelenom páse
nových ulíc, v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami. V zástavbe RD budú situované po jednej strane cesty, so spoločným
prívodom pre 4 RD.
OCHRANNÉ PÁSMA NN
Ochranné pásmo zemných káblových NN vedení v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z. je stanovené 1 m na každú stranu
vedenia.
VONKAJŠIE OSVETLENIE
Nové komunikácie budú osvetľované sústavou vonkajšieho osvetlenia, napojeného z nového rozvádzača RVO pri TS. Stožiarové svietidlá budú osadené energeticky úspornými LED svietidlami o výkone 35W. Rozvody budú v trase káblových NN
rozvodov.

2.3.ÁSOBOVANIE PLYNOM
1.0 Všeobecný popis
Obec Brezovica je plynofikovaná od roku 2003. Zásobovanie obce zemným plynom je riešené cez VTL plynovú prípojkou s
PN 4 MPa napojenú na VTL plynovod v úseku Trstená – Liesok a Regulačnú stanicu plynu VTL/STL Brezovica s výkonom
800 m3/h, s prevádzkovým tlakom v STL plynovodoch 0,4 MPa. Obec má v súčastenj dobe vybudované STL plynovody PE
D 90 až D50 vedené v miestnych komunikáciách. STL plynovody sú v centre obce zokruhované, čím sú vytvorené dobré
tlakové pomery pre rozširovanie distribučnej siete pre IBV Brezovica.
2.0 Vstupné údaje pre výpočet potreby zemného plynu
Údaj
Plánovaný stav – výhľad IBV Brezovica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Počet stavieb v celkom:
182
z toho, rodinné domy
179
občianska vybavenosť
2
Dom sociálnych služieb
1
2.1 Počet stavieb na plynofikáciu v konečnom stave pri cca 80 % plynofikácii celkom: 139
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z toho Rodinné domy - vykurovanie, ohrev TUV a varenie
Občianska vybavenosť - vykurovanie, ohrev TUV, varenie
Dom sociálnych služieb – vykurovanie, ohrev TUV, varenie

136
2
1

2.2 Priemerná redukovaná hodinová a ročná spotreba ZP na odberateľa v kategórii:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 200 m3.rok-1
RD
1,0 m3.h-1
3
-1
Občianska vybavenosť
5,0 m .h
11 000 m3.rok-1
Dom sociálnych služieb 15,0 m3.h-1
50 000 m3.rok-1
- potreba plynu pre objekty OV, služieb a výrobných prevádzok je navrhnutá z Ø potrieb tepla
- celková hodinová spotreba je redukovaná koeficientom súčasnosti odberu plynu 0,5 v zmysle
racionalizačných opatrení o úspore palív a ekonomickým spaľovaním plynových spotrebičov
3.0 Nápočet spotreby ZP podľa odberov v konečnom roku:
Druh odberu
počet
m3.h-1
tis.m3.rok-1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodinné domy
136
136,0
299,2
Občianska vybavenosť
2
10,0
22,0
Dom sociálnych služieb
1
15,0
50,0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
371,2 tis.m3.rok-1
Redukovaná potreba plynu v IBV: 139 odber.,
161,0 m3.h-1
4.0 Návrh na zabezpečenie plynofikácie IBV Brezovica
Nové STL plynovody budú riešené v miestnych komunikácií, do ktorých sa uložia súbežne inžinerske siete, plyn, voda, kanalizácia a iné podzemné vedenia v súlade so STN 73 6005. STL plynovody z PE budú napojené na existujúce STL plynovody
z PE a budú zokruhované.
2.6.3. Zásady a regulatívy stavebných aktivít
Zásady a regulatívy stavebných aktivít obsahujú návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá,
ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
Zásady a regulatívy stavebných aktivít (uličná čiara, stavebná čiara, odstupy od hraníc parciel, počet podlaží sú základnými
regulatívmi výstavby na riešenom území), v zmysle územného plánu, sú predmetom dokumentácie, viď. Výkres č. 4.
V RÁMCI PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV A DETAILNEJŠIEHO DOPRAVNÉHO RIEŠENIA JE DÔLEŽITÝ
NASLEDOVNÝ REGULATÍV:
PARKOVANIE ALEBO GARÁŽOVANIE RIEŠIŤ NA VLASTNOM POZEMKU
OPLOTENIE JEDNOTLIVÝCH POZEMKOV UMIESTŇOVAŤ MIN 1 M OD CESTNÉHO TELESA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCIE
2.7. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
PRÍRODA
- v blízkosti riešeného územia sa nachádza ochranné pásma,
TECHNICKÉ ZARIADENIA
Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať ochranné pásma:
Ochranné pásmo cintorína - 50m,
Ochranné pásma inžinierskych sietí /vodovod, kanalizácia, plyn, elektrická energia/
2.8.DOPORUČENIE SPRACOVANIA NÁSLEDNEJ DOKUMENTÁCIE
Na základe urbanistickej a zastavovacej štúdie, je možné vypracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a následne
projekt pre stavebné povolenie na cesty a technickú vybavenosť a jednotlivé navrhované domy. Súčasne je podkladom pre
správcov sietí pre plánovanie technické zabezpečenie riešeného územia.
Vypracoval: Ing. arch. Gočová Anna
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