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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi :
Obstarávateľ : Obec Chlebnice
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing.arch. Eva Zaťková,
preukaz reg. č.119
Spracovateľ : Ing.arch. Ján Kubina, autorizovaný architekt, Aleja slobody 2245/7,
Dolný Kubín

A.1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN
RIEŠI
Rozhodnutie o obstaraní Územného plánu obce Chlebnice vyplynulo z potreby zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia, bezkolízny
rozvoj jednotlivých funkcíí a zároveň zosúladiť územný plán s požiadavkami, vyplývajúcimi zo zákonných ustanovení pre územnoplánovaciu činnosť.
Hlavnými cieľom riešenia Územného plánu obce Chlebnice je zabezpečenie územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj obce a jej katastrálneho územia v etapách do roku 2010 a do roku 2020 pre nasledovný počet obyvateľov :
Rok

Počet obyvateľov

%

Priemerný ročný prírastok v
%

2 006
2 010
2 020

1 604
1 620
1 650

109,5
114,6
118,8

+ 0,25
+ 0,18

Problémy, ktoré rieši územný plán obce :
• komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívanie územia,
zásad jeho organizácie, vecná a časová koordinácia jednotlivých činností v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
• zabezpečenie rozvoja obce vytypovaním a schválením najvhodnejších rozvojových plôch, určením koncepcie usporiadania obce,
• získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe
odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov, samosprávy,
štátnej správy atď.),
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• stanovenie zásad funkčného využitia plôch obce tak, aby nedochádzalo
k nežiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií,
• stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými
danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a
racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,
• stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia
v obci a vo voľnej krajine,
• vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne
vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru,
• vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých
funkcií, vrátane hospodárskej základne obce,
• využitie prírodného potenciálu obce pre rozvoj turizmu.

A.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU
Obec v súčasnosti nemá k dispozícii platnú územnoplánovaciu dokumentáciu.
Predchádzajúca územnoplánovacia dokumentácia bola začatá v roku 1982 (Územný plán sídelného útvaru pre obce Dlhá nad Oravou a Chlebnice). Prieskumy a
rozbory k ÚPN-SÚ boli spracované Stavoprojektom Žilina v júni 1982. V roku
1988 URBION Žilina vypracoval prieskumy a rozbory a koncept návrhu Územného
plánu sídelného útvaru Dlhá – Chlebnice – Krivá – Sedliacka Dubová v mierke 1 :
5000. Predchádzajúca územnoplánovacia dokumentácia nie je k dispozícii v obci,
v archíve ani u nadriadených orgánov územného plánovania. Z uvedených dôvodov nie je možné predchádzajúcu dokumentáciu použiť, ani vyhodnotiť jej použiteľnosť.

A.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM
Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD
• Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu
• Prieskumy a rozbory, Ing.arch.Ján Kubina, jún 2 007
• Kladné stanovisko KSÚ - odboru územného plánovania v Žiline č.2008/ 00212/
HRI zo dňa 11.02.2008 k zadaniu podľa §-u 20 ods.5 zákona č.50/1976 Zb.
v platnom znení
• Zadanie na spracovanie územného plánu obce, schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach č.9 / 2008 zo dňa 21. 02. 2008.
• Návrh ÚPN obce Chlebnice, Ing.arch. Ján Kubina, marec 2008
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• Prerokovanie návrhu ÚPN 14.4.2008 - 14.05.2008
• Kladné stanovisko KSÚ - odboru územného plánovania v Žiline č.2008/ ...../ HRI
zo dňa ...07.2008 k návrhu ÚPN-O podľa §-u 25 zákona č.50/1976 Zb. v platnom
znení
Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním a súborným stanoviskom
z prerokovania konceptu
V návrhu riešenia boli zohľadnené všetky požiadavky, obsiahnuté v zadaní. Plochy pre bývanie boli navrhnuté vo väčšom rozsahu ako je vyčíslená potreba
z dôvodu, že v návrhovom období nedôjde k úplnému zastavaniu vybraných lokalít
a predpokladá sa, že časť plochy nových lokalít bude zastavaná až po roku 2 020.
V súlade s § 21, ods.2 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení nebolo
potrebné spracovať koncept (územie s menej ako 2000 obyvateľmi).
Súpis použitých ÚPP a iných podkladov
Pri spracovaní návrhu územného plánu obce boli použité nasledovné podklady :
• Prieskumy a rozbory pre územný plán obce Chlebnice, Ing.arch. Ján Kubina,
2007
• ÚPN-VÚC Žilinského kraja, Združenie VÚC Žilina, 1998
• Nariadenie vlády SR č.223/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPNVÚC Žilinský kraj
• Územný plán VÚC Žilinského kraja, Zmeny a doplnky, Ing. arch. Kropitz,
Ing.arch.Pivarči, 2005
• Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Žilinského kraja, záväzná časť schválená VZN
č.6/2005 Žilinského samosprávneho kraja
• Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, 2005
• Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, 2005
• Národný program rozvoja CR, 2001
• Regionalizácia cestovného ruchu v SR, Ústav turizmu, s.r.o., Bratislava v spolupráci s Aurex, s.r.o., Bratislava, 2005
• Optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia kat. územia
Chlebnice, RNDr. Pavel Auxt, 2007
• Urbanistická štúdia Chlebnice centrum, Ing.arch. J. Kubina, Ing.arch. M. Zagorová, 1996
• Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov za okres Dolný Kubín, 1991
• Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov za okres Dolný Kubín, 2001
• Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR – register nehnuteľných kultúrnych
pamiatok, 2006
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• Údaje o kvalite poľnohospodárskej pôdy (VÚ pôdoznalectva a ochrany pôdy
Banská Bystrica)
• Údaje o existencii hydromelioračných zariadení, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava
• Porastové mapy lesného hospodárskeho celku Oravský Podzámok (Obvodný
lesný úrad Dolný Kubín)
• Záverečná správa z geologickej úlohy k štúdii územného rozvojového
Dolnej Oravy, Mgr. Peter Vrábeľ, Geo-p Žilina, 2007

plánu

• Regionálny ÚSES okresu Dolný Kubín, TILIANA Bratislava, 1994
• Podklady ŠOP o sústave chránených území NATURA 2000
• Aktivizácia turistického ruchu - Rozvojový plán Dolnej Oravy, Ing.arch. J.Kubina
a kol., 2007
• Projekt pre SP "SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová",
SVS - projekcia, s.r.o. Vrútky, 2006
Ako mapový podklad boli použité digitálne mapy katastra (GIS WinKataster)
doplnené výškopisom zo základných máp v M 1 : 10 000.
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ÚPN obce Chlebnice

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

B.1

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ
OPIS

B.1.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE
Riešeným územím je katastrálne územie obce. Katastrálne územie Chlebnice
susedí s katastrálnymi územiami Krivá, Dlhá n. Oravou, Sedliacka Dubová, Horná
Lehota, Pribiš, Malatiná, Prosiek, Veľké Borové, Malé Borové.
Celková výmera riešeného katastrálneho územia je 2527,39 ha. Plocha súčasného zastavaného územia obce je 77,1 ha.
B.1.2 GEOGRAFICKÝ OPIS
Obec Chlebnice patrí do okresu Dolný Kubín, nachádza sa v jeho východnej
časti, južne od cesty I/59 Dolný Kubín - Trstená - hranica s Poľskom.
Katastrálne územie obce susedí na severe s kat. územím obcí Krivá, Dlhá
n.Oravou, na západe s kat. územím Sedliacka Dubová, Horná Lehota, Pribiš, Malatiná, na juhu s kat. územím Malatiná, Prosiek, na východe s kat. územím Veľké Borové, Malé Borové.
Z hľadiska geomorfologického patrí katastrálne územie Chlebnice
k vonkajším Západným Karpatom a zahŕňa 2 geomorfologické jednotky - Oravskú
vrchovinu (oblasť Stredné Beskydy) a Skorušinské vrchy (Podhôľno-Magurská oblasť). Severný okraj patrí k Oravskej vrchovine, južná k Skorušinským vrchom. Územie je vrchovinné až hornatinné.
Geologicky je územie budované horninami vonkajšieho karpatského flyša. Tvorí
ho prevažne treťohorné zuberecké súvrstvie - typický flyšový paleogén so striedaním pieskovcových a ílovcových vrstiev. V údoliach prítokov Chlebnického potoka
sú zastúpené štvrtohorné sedimenty s početnými zosuvmi, okolo stredného až dolného toku Chlebnického potoka sú štvrtohorné fluviálne nivné hliny. Hrebeňová
partia na juhovýchodnom okraji katastrálneho územia je tvorená treťohorným bielopotockým súvrstvím s absolútnou prevahou pieskovcov nad ílovcami.
Geologická stavba sa odráža v povrchových tvaroch terénu - reliéf flyšovej vrchoviny je monotónnejší. Povrch v riešenom území je rozčlenený dolinou Chlebnického potoka a jeho prítokov. Nadmorská výška katastrálneho územia je od 560 m
(križovanie Chlebnického potoka s katastrálnou hranicou na severe k.ú.) do 1138
m n.m. (Blato na hranici s k.ú. Krivá). Nadmorská výška stredu obce je 594 m
n.m.
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Pôdne podmienky
V riešenom území jednoznačne prevládajú kambizeme /súvis so substrátovými podmienkami/ typické a miestami aj pseudoglejové. V niektorých lokalitách
/najmä na výrazných svahoch/ sú vyvinuté rendziny typické. Zastúpené sú pôdy
ľahké, stredne ťažké až ťažké; slabo, stredne až silno skeletnaté, stredne hlboké
až hlboké.
Hydrografia a vodný režim
Riešené územie katastrálneho územia sa nachádza v povodí rieky Orava, ktorá zberá prevažnú časť povrchových vôd z priestoru katastra. Hydrogeografický
systém /vejárovitý/ je lokalizovaný v blízkosti rozvodnicového chrbta, preto prevládajú procesy odnosu nad akumuláciou, dochádza k rýchlemu odtečeniu vody do
nižších polôh. Na režim povrchového odtoku do značnej miery vplýva celková konfigurácia, ale aj rezba reliéfu, ale aj nadmorská výška. Oba tieto faktory ktoré
podmieňujú rýchlejšie roztápanie snehovej pokrývky, čo sa prejavuje v posunutí
maximálnych prietokov v jarnom období. Z hľadiska hydrogeografickej regionalizácie Slovenska môžeme v priestore katastra vyčleniť dva základné regióny, ktoré
vyjadrujú priestorové zákonitosti v zásobách podzemných vôd. Pozdĺž riečnych nív
vodných tokov v území sa rozkladá región „pórovitých vôd“ riečnych nív, nízkych
riečnych terás a náplavových kužeľov so zásobou podzemných vôd v hodnote 2,6
– 4,0 l/s z plochy 1 km. Ostatné územie je charakteristické vrstevnatými až vrstevnato-puklinovými vodami so zásobami okolo 4,0 l/s z plochy 1 km.
Z hľadiska hydrologického riešené územie patrí do povodia Dunaja a odvodňuje ho Chlebnický potok, vlievajúci sa do rieky Orava v kat. území Dlhá nad Oravou.
Hydrologická charakteristika Oravy v úseku po Oravský Podzámok je nasledovná :
- minimálne vody
Q 355 ....................
4,6 m³/s
Q 364 ....................
3,1 m³/s
-

veľké vody

Q 20 ...................... 900 m³/s
Q 50 ..................... 1100 m³/s
Q 100 ............. ...... 1270 m³/s

Podľa vodného režimu patria toky riešeného územia do stredohorskej oblasti
s maximálnym prietokom v apríli a minimálnym v zime. Údaje o prietokoch vodných tokov v riešenom katastrálnom území neboli k dispozícii.
Vodné pomery sú dosť premenlivé v závislosti od substrátovogeomorfologických pomerov. Celé územie je dobre zásobované zrážkovou vodou.
Flyšový, resp.flyšoidný substrát má zhoršené vsakovacie pomery a ktorý nevytvára vhodné podmienky na tvorbu zásob podzemných vôd.
Klimatické podmienky
Z klimatického hľadiska patrí riešené územie do do chladnej oblasti a mierne
chladnej podoblasti.
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ÚPN obce Chlebnice

Klimatická charakteristika riešeného katastrálneho územia je nasledovná :
Priemerná ročná teplota je 6,5 ºC, najnižšia priemerná teplota je v januári ( 4,7 ºC), najvyššia v júli ( 16,4 ºC). Priemerná vlhkosť vzduchu je 77 %. Ročná
priemerná oblačnosť je 67 %, najmenej v septembri (60 %), najviac v novembri
(78 %). Priemerný počet jasných dní s dennou oblačnosťou menšou ako 20 % je
36,4, najviac v marci (4,5), najmenej v novembri (1,5). Priemerný počet zamračených dní s dennou oblačnosť ou väčšou ako 80 % je 151, najviac v novembri a
decembri (18,0), najmeneh v auguste (8,8). Priemerný počet dní s hmlou (dohľadnosť menšia ako 1 km) je 61,5, najviac v auguste (10,8), najmenej vo februári (2,3). Slnečný svit trvá 1463 hod. ročne, najviac v júli (203 hod.), najmenej v
ddecembri (36 hod.). Priemerný ročný úhrn zrážok je 821 mm, z toho v mesiacoch IV-IX 510 mm, v mesiacoch X-XII 311 mm, najviac zrážok padne v júli (112
mm), najmenej v decembri (44 mm). Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou
je 90,3 - najviac v januári (28 dní).
Fytogeografické podmienky
Podľa Futáka in Atlas SSR, 1982 patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej flóry /Carpaticum occidentale/, obvodu západobeskydskej flóry
/Beschidicum occidentale, okrsku západné Beskydy. Chočské vrchy a časť Skorušinského pohoria sa nachádza v obvode flóry centrálnych karpát /Eucarpaticum,
okrsok Fatra, Tatry. Podľa Meusela a kol. /Geobotanická mapa, 1986/ do regiónu
stredoeurópskeho, subregiónu karpatského, provincii karpatskej flóry s vplyvom
podprovincie baltickej flóry, provincii severozápadokarpatskej so silným vplyvom
východokarpatskej fóry a provivcii vysokohorskej severokarpatskej flóry.
V riešenom hojne okrem bežných známych druhov rastie andromédka sivolistá, rebrovka rôznolistá, diablik močiarny, zhvizdoš močiarny, ostrica odchylná a iné
jej druhy, nátržnica močiarna, vstavačovec škvrnitý, rosička okrúhlolistá, kruštík
širokolistý, praslička pestrá, páperník pošvatý, pahorec brvitý, sitina alpínska, rojovník močiarny, ľadovec barinný, plavúň pučivý, vachta trojlistá, nezábudka močiarna, všivec močiarny, iskerník zlatožltý, púpava močiarna, valeriána celistvolistá,
veronika štítovotá, fialka močiarna a iné.
Najrozšírenejšou jednotkou rastlinných spoločenstiev v lesných komplexoch
sú bukové a bukovo – jedľové lesy kvetnaté /Geobotanická mapa SR, Michalko
a kol., 1987/. V ostatnom území sa najčastejšie vyskytujú smrekovec, borovica,
javor, jaseň, hrab, breza, brest, a lipa.
Zoogeografické podmienky
V riešenom území žije široká škála všeobecne známej poľovnej zveri, plazy,
obojživelníky, vtáky a malé cicavce lesnej zóny. Z chránených sú to najmä, rys
ostrovid, vlk obyčajný, medveď hnedý, vydra riečna, tchor obyčajný, myšovka horská, hrabáč tatranský, hraboš snežný, plch obyčajný aj lesný, svišť horský, veverica obyčajná, piskor horský, vretenica obyčajná, jašterica živorodá, mlok karpatský
a iné.
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Limitujúce /pozitívne, negatívne/ faktory
Aktivity spoločnosti v krajine zásadne ovplyvňujú záujmy ochrany prírody
a krajiny - v riešenom území sa základné záujmy ochrany nevyskytujú. Z hľadiska
vodných zdrojov v územnej ochrane sú to len pásma hygienickej ochrany vodných
zdrojov prameňa Šimove jamy, prameň Klin, Pod Klinčekom a prameň Ostredok.
Podľa mapy seizmických oblastí patrí riešené územie do oblasti, kde otrasy
môžu dosiahnuť 7º MCS.
Prírodná rádioaktivita odráža celkovú geologickú stavbu územia. Pri zostavení
odvodenej mapy Rn rozika boli použité výsledky z účelového radónového prieskumu Zastavané územie patrí medzi územie s nízkym radónovým rizikom.
V riešenom území nie sú evidované žiadne ložiská nerastných surovín.

Zhodnotenie geologickej stability územia
Na základe porušenosti územia svahovými deformáciami a prognózy ich
ďalšieho vývoja sa v riešenom území vyskytuje :
•

nestabilné územie

•

podmienečne stabilné územie

•

stabilné územie

Do nestabilných území patria územia, postihnuté aktívnymi zosuvmi, potenciálnymi, stabilizovanými zosuvmi, aktívnymi a potenciálnymi zemnými prúdmi,
ďalej územie ohrozené opadávaním alebo rútením skalných hornín, intenzívnou
výmoľovou eróziou, a tiež územie s výskytom nečlenených blokových polí
a medzizosuvných chrbátov porušených blokovými posunmi. Nestabilné územie sa
vyskytuje tam, kde došlo ku vzniku akéhokoľvek porušenia územia. Z hľadiska územného plánovania je územie, postihnuté aktívnymi deformáciami hodnotené ako
nevhodné, v prípade územného plánovania v územiach postihnutých potenciálnymi a stabilizovanými svahovými deformáciami je nutný inžinierskogeologický prieskum a realizácia preventívnych opatrení.
Podmienečne stabilné územie tvoria svahy, kde sa striedajú skalné
a poloskalné sedimenty, vystupujúce na povrch, ďalej mierne až strmé svahy, tvorené prekrývajúcimi poloskalné sedimenty kvartérnymi sedimentami, úvaliny so
sezónnym zamokrením a strmšie svahy terasových stupňov a glacifluviálnych kužeľov.
Podmienečne stabilné územie tvoria územia za súčasných podmienok stabilné, ale kde pri vytvorení určitých priaznivých zosuvotvorných podmienok
v horninovom prostredí je územie náchylné k svahovým deformáciám. Územie
poskytuje podmienečne vhodné podmienky pre výstavbu pozemných
a komunikačných stavieb.. Náchylné k zosúvaniu je územie budované flyšovými
paleogénnymi a flyšoidnými trias-kriedovými sedimentami, vystupujúci na povrch ,
resp. prekrytými kvartérnymi sedimentami.
10
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Podmienečne stabilné územie je na svahoch medzi depresiami postihnutými
svahovými deformáciami - medzi Chlebnicami a Krivou.
Z hľadiska územného plánovania je územie podmienečne stabilné hodnotené ako podmienečne vhodné. V prípade výstavby je potrebné realizovať na dotknutom území inžinierskogeologický prieskum, ďalej doporučujeme vyhnúť sa väčším zásahom do svahu, v prípade výskytu zamokrenín svah odvodniť a pod.
Stabilné územie, sa vyskytuje v miestach výskytu plochých chrbtov tvorených striedaním skalných a poloskalných hornín, miestami s kvartérnymi pokryvom, tiež tam, kde sú svahy tvorené skalnými horninami a v miestach výskytu nív,
terás a v miestach akumulácie proluviálnych a glacifluviálnych kužeľov.
Stabilné územie je bez svahových pohybov a predpoklad narušenia stability
je možný len v prípade extrémnej zmeny prírodných resp. antropogénnych podmienok. Stabilné územie poskytuje vhodné podmienky pre výstavbu pozemných
a komunikačných stavieb s výnimkou územia tvoreného skalnými horninami, ktoré
má náročné geomorfologické pomery. V riešenom území tento rajón zasahuje pozdĺž hrebeňa Skorušinských vrchov a tiež Oravskej vrchoviny ktoré sú budované
pieskovcovým, zriedkavejšie borovským súvrstvím.
Geologická stabilita - závery
• Geologická a geomorfologická stavba územia, hydrogeologické, hydrologické
a klimatické pomery vytvárajú v regióne vhodné podmienky pre vznik geodynamických javov.
• Najrozšírenejšou svahovou deformáciou sú zosuvy rôznej aktivity.
• Z hľadiska aktivity prevládajú potenciálne zosuvy, aktívnych zosuvov je menej a
vyskytujú sa v západnej a severnej časti katastrálneho územia.
• Výskyt ostatných typov geodynamických javov (napr. bočnej erózie) je cca 5 %
plochy mapovaného územia.
• Najvhodnejšiu podpovrchovú štruktúru pre vznik svahových deformácií (najmä
zosuvov, zemných prúdov) vytvára ílovcovo-pieskovcové zuberecké súvrstvie
a kvartérne sedimenty v úvalinách svahov.
• V minulosti bol vznik všetkých svahových deformácií podmienený veľmi zložitou
geologicko-tektonickou stavbou územia, hydrogeologickými pomermi, bočnou
a hĺbkovou eróziou Oravy a jej obojstranných prítokov, hlbokým periglaciálnym
zvetraním a vývojom reliéfu v priebehu pleistocénu a holocénu. Na aktivizáciu svahových pohybov v súčasnosti majú vplyv najmä extrémne klimatické podmienky
(kumulácia vyšších zrážok v dlhšom časovom období, hlavne v jesenných a jarných
mesiacoch, kedy je obmedzený výpar, v jarnom období naviac v spojení s topením
snehu) - následkom čoho dochádza k zvýšeniu vztlakových účinkov podzemných
vôd, k nasycovaniu jednotlivých vodných horizontov a k zhoršeniu geotechnických
vlastností zemín a hornín.
• Nemalou mierou k aktivizácii starších svahových deformácií, resp. k vytvoreniu
nových typov svahových deformácií, v prevažnej miere zosuvov, prispievajú antropogénne zásahy, resp. zanedbanie údržby líniových stavieb, väčších zárezov, oporných múrov a pod..
11
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• Bazálne šmykové plochy a zóny sa väčšinou viažu na kontakt kvartérnych sedimentov a rozložených, resp. silne zvetraných podložných hornín. Šmyková zóna,
resp. plocha má charakter prehnietených jemnozrnných zemín, prevažne vysokoplastických. Tvar šmykových plôch je väčšinou planárny, v miestach s väčšou
mocnosťou ílov ojedinele rotačný.
• Hĺbka aktívnych šmykových plôch v zosuvoch je najčastejšie v rozmedzí 5-11 m,
potenciálnych až bazálnych od 5-15 m.
• Odporúčame, aby v nevhodnom a podmienečne vhodnom území z hľadiska stability územia miestne samosprávy nepovoľovali stavebnú činnosť bez posúdenia
inžinierskeho geológa.
Z hľadiska štruktúry pozemkov katastrálneho územia z celkovej výmery
2527,39 ha tvorí 1 465,07 ha (58,0 %) poľnohospodárska pôda, lesná pôda
702,64 ha (27,84 %), vodné plochy 24,84 ha (1,0 %), zastavané plochy 82,11 ha
(3,2 %) a ostatné plochy 252,71 ha (10,0 %).

B.2 VÄZBY, VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územnoplánovacia dokumentácia veľkého územného celku (ÚPD-VÚC) Žilinského kraja, schválená uznesením vlády SR č. 359 zo dňa 26.5.1998. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená nariadením vlády SR č.223/98 Z.z. Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č.6/2005 boli vyhlásené záväzné časti Zmien
a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Návrh územného plánu obce rešpektuje Záväzné regulatívy (z ÚPN-VÚC), týkajúce
sa riešeného územia :
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj regiónu v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a
vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami :
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
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1.17.3

zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho
osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonickopriestorové prostredie,

1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby
vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území
v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území
(ramsarské lokality, lokality NATURA).

2. V oblasti sociálnej infraštruktúry
2.5 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od
konkrétnych potrieb občanov, najmä v každom sídle okresu,
2.10

podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva a to najmä
v územiach vzdialenejších od sídelných centier,

2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a zaostalosť
priestorovej vybavenosti v regiónoch,
2.14 podporovať rovnomerne prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej
infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.1 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno-priestorový subsystém
turistiky a rekreácie v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja,
ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne
z miest a vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu , športovú a relaxačnú,
3.2 podporovať diferencované regionálne potreby využitia rekreácie a turistiky na
zlepšenie hospodárskych aktivít najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, a na zachovanie a využitie
kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja,
3.6

využiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných
aglomerácií v Českej republike a Poľskej republike, na budovanie vybavenosti
pre zahraničnú návštevnosť pri Oravskej priehrade a v Oraviciach; s rozvojom
13
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športového a rekreačného vybavenia je potrebné uvažovať plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach, ...
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný
význam v kategóriách
4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu – ..., Osičiny - Ráztoky - Lysec,
4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu. .
4.3 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability, podmienky
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov
o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory,
chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky
aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a
ochranných látok, skládky odpadov)
4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les – bezlesie,
4.7 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
4.8 zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec)
4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zá
bere krajiny, alebo inom technickom diele :
- dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz
(harmónia, kompozícia, vyváženosť, mierka),
- dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy
miesta alebo línie,
- bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych prírodných
scenérií alebo ich zmenu,
- prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo
z navrhovaných diel,
14
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- dopad na psychlogické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
- dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov.
4. 9 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene
4.10 prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej
siete tak, aby sa maximálne zabezpečila ich vodivosť a homogénnosť,
4.11 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.)
4.12 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor
limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného
plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu na ktorej boli vybudované osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti
4.17 rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej
návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných
územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného
prostredia Žilinského kraja,
4.19 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej
vybavenosti (vrátane zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych
zvláštností a folklóru. Uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na
limity prírodných zdrojov,
4.20

vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom
ochrany priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a
ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách vodných tokov.

6. V oblasti vodného hospodárstva
6.1. rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.1. ochranné pásma vodárenských zdrojov
6.5. podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach
s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV,
6.6. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s ČOV za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácii s využitím kapacít jestvujúcich ČOV,
výstavbou skupinových kanalizácii s ČOV s prioritným riešením v obciach ležiacich v OP vodárenských zdrojov, OP prírodných liečivých zdrojov
a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, CHVO a povodí vodárenských tokov,
15
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6.7. prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb :
6.7.3 ostatné významné stavby :
b) skupinová kanalizácia obcí : Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová,
Chlebnice so spoločným čistením v navrhovanej ČOV Sedliacka Dubová,
6.13. na ochranu územia pred povodňami :
6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami,
ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie
a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody.
7. V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry
7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania
kraja,
7.4 v energetickej náročnosti spotreby :
7.4.1 realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle
a energeticky náročných prevádzkach,
7.4.2 minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
7.7 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a
navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,
7.10 zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie :
7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových
cykloch a kogeneračných jednotkách,
7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne
v hromadnej (MHD, prímestská doprava) a individuálnej doprave,
7.11 vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne
ich rekonštrukciu a pri používaní územia chrániť vybudované plynárenské
zariadenia predpísanými ochrannými pásmami,
7.12 presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR
a regionálnej energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja.
S využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy, budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky
a environmentálne zdôvodniteľné, ...
7.13

vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov
k systémovej energetike,

7.14

podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie
miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia,
MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb,
16
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7.15 znižovať energetickú náročnosť budov z hľadiska tepelných strát.
8. V oblasti odpadového hospodárstva
8.4 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpeče-ných regionálnych skládkach odpadov v obciach, určených
v územnom pláne.
9. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
9.1

zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu
pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva
s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja.

10 . V oblasti telekomunikácií
10.1

zabezpečiť realizáciu hlavných
v Telekomu-nikačných projektoch,

a strategických

cieľov,

stanovených

10.2

dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb
v horizonte do roku 2010.

11. V oblasti pôšt
11.1

rešpektovať koncepčné materiály, schválené vládou SR a MDPT SR

11.2. zabezpečovať poštové služby v rámci ŽSK regionálnymi pošovými centrami
(RPC) :
b) RPC Liptovský Mikuláš pre okresy : Dolný Kubín, ...
11.3.

skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov :
c) poštových služieb vo vybraných poštách v kraji, optimalizovanie komerčnej činnosti na poštách z hľadiska záujmu zákazníkov, pokračovať
v skvalitňovaní služieb, poskytovaných Poštovou bankou, a.s.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov v riešenom katastrálnom území sú :
1. Stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov a lokalít medzinárodného významu.
3. Technická infraštruktúra
3.1 vodohospodárske stavby

17
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3.1.2 skupinové vodovody na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a
s nimi súvisiace stavby :
bb) verejné vodovody a s nimi súvisiace stavby v obciach a ich miestnych častiach mimo dosahu SKV
3.1.3

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby :

3.1.3.3. Ostatné významné stavby :
b) skupinová kanalizácia obcí: Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Chlebnice so spoločným čistením v navrhovanej ČOV
Sedliacka Dubová
3.2 Energetické stavby
3.2.6 stavby, súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja
3.3 Pošta a telekomunikácie
3.3.1 súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej
medzinárodnej úrovne telekomunikačných služieb.
3.4 Stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
3.4.2 Stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v platnom znení pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva
k pozemkom a stavbám obmedziť.

B.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
B.3.1 DEMOGRAFIA
Po roku 1989 nastalo postupné spomalenie demografického vývoja, zmenilo
sa reprodukčné správanie sa obyvateľstva – znížila sa pôrodnosť, zvyšuje sa pohyb obyvateľstva. V takýchto podmienkach sa ťažšie robia prognózy vývoja počtu
obyvateľstva a ich spoľahlivosť je nižšia. Vývoj počtu obyvateľov odráža vplyv viacerých faktorov - predovšetkým vekovú skladbu obyvateľov, rovnováhu v počte
mužov a žien, počet pracovných príležitostí v obci a v prijateľnej dochádzkovej
18
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vzdialenosti, dostatok disponibilných plôch pre rozvoj obce, ale aj bytovú, hospodársku a sociálnu politiku štátu. ÚPN – VÚC Žilinského kraja predpokladá nerovnomerný vývoj – do roku 2005 intenzívnejší s indexom rastu 102,2 a v rokoch
2006 – 2015 pomalší vývoj a indexom rastu 101,2 (v okrese Dolný Kubín 101,5).
Aj napriek zhoršujúcemu sa demografickému vývoju v rámci SR, okres Dolný Kubín
patrí k okresom s priaznivým vývojom v rámci Slovenska. Charakterizuje ho pomerne vysoká pôrodnosť, nízka úmrtnosť a z toho vyplývajúci prirodzený prírastok, ktorého hodnoty prevyšujú hodnoty krajské aj celoslovenské.
Vývoj počtu obyvateľov obce
Pri sčítaní k 3.3.1991 mala obec Chlebnice 1 465 trvale bývajúcich obyvateľov. V roku 2001 (sčítanie k 26.5.2001) žilo v obci 1 573 obyvateľov, podľa údajov
Obecného úradu k 31.12.2006 žilo v obci 1 604 obyvateľov. Po roku 2001 sa
rast počtu obyvateľov výrazne spomalil, medziročné prírastky obyvateľov kolíšu a dosahujú kladné aj záporné hodnoty. Priemerný ročný prírastok klesol z priemerných + 0,89 % za roky 1991 - 2001 na +0,10 %
priemerne za posledných 5 rokov (2001 - 2006).
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov obce Chlebnice
Počet obyvateľov

v%

Rozdiel oproti predchádz. obdobiu v %

Priemerný ročný
prírastok v %

1 510
1 470
1 465

100
97,35
97,02

- 2,65
- 0,34

- 0,27
- 0,03

1
1
1
1
1
1

105,70
105,17
106,49
106,56
106,49
106,23

+ 8,94
- 0,50
+ 1,26
+ 0,06
- 0,06
- 0,25

Priemerný ročný prírastok za posledných 15 rokov (1 991 - 2 006)

+ 0,89
- 0,50
+ 1,26
+ 0,06
- 0,06
- 0,25
+ 0,63

Priemerný ročný prírastok za posledných 5 rokov (2 001 - 2 006)

+ 0,10

Rok
(k 31.12.)

abs.

1715
1778
1828

280
526
1 035

1970
1980
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006

596
588
608
609
608
604

Zloženie obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín, index
vitality obyvateľstva
Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že za obdobie medzi sčítaním v roku 1991
a sčítaním v roku 2001 sa zvýšil najviac počet obyvateľov v predproduktívnom veku, počet obyvateľov v produktívnom veku zostal takmer rovnaký a mierne sa zvý19
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šil počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Celkovo možno konštatovať, že veková skladba obyvateľstva bola v tomto desaťročí stabilizovaná – index vitality
mierne stúpol a hodnotami v rozmedzí 120 - 200 charakterizuje typ populácie stabilizovanej až stagnujúcej.
Zloženie obyvateľstva obce podľa charakteristických vekových skupín
sčítanie 1991

SODB 2001

Veková skupina

spolu
predprodukt. vek
produktívny vek
poproduktívny vek
index vitality

počet
obyv.

podiel
v%

počet
obyv.

podiel
v%

1 465
363
883
219

100
24,78
60,27
14,95

1 573
452
873
246

100
28,77
55,57
15,66

165,75

183,74

Pre porovnanie uvádzame zloženie obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín v okrese Dolný Kubín
sčítanie 1991
počet
podiel
obyv.
v%

Veková skupina

spolu
predprodukt. vek
produktívny vek
poproduktívny vek
index vitality

37 319
10 580
21 307
5 432

2001

100
28,35
57,09
14,56

počet
obyv.

podiel
v%

39 364
8 410
24 590
6 075

100
21,40
62,50
15,40

194,8

138,4

Z porovnania vyplýva, že veková skladba obyvateľov obce bola v roku 1991
nepriaznivejšia ako veková skladba obyvateľov okresu. V období 1991 - 2001 sa
veková skladba obyvateľov okresu výrazne zhoršila, veková skladba obyvateľstva
Chlebníc sa naopak zlepšila a bola v roku 2001 priaznivejšia ako veková skladba
obyvateľov okresu. V rámci kraja sa predpokladá vo vidieckych sídlach horšia veková štruktúra obyvateľstva (index vitality 119,2) ako v mestách (index vitality
170,8).
Počet obyvateľov obce a ich veková skladba
Počet
Predprodukt. vek
obyvatePočet
%
ľov

Produktívny vek

Poprodukt. vek

Počet

%

Počet

%

Index
vitality

Obec Chlebnice
sčítanie 1991

1 465

363

24,8

883

60,3

219

14,9

168

Obec Chlebnice
sčítanie 26.05.2001

1 573

452

28,8

873

55,5

246

15,7

184

20
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Predprodukt. vek

Produktívny vek

Poprodukt. vek

Obec Chlebnice
stav k 31.12.2004

1 598

427

26,7

901

56,4

270

16,9

158

Obec Chlebnice
stav k 31.12.2005

1 600

415

25,9

916

57,3

269

16,8

154

Okres Dolný Kubín
spolu SOBD 2001

39 364

8 410

21,4

24 590

62,5

6 075

15,4

138

Okres Dolný Kubín
stav k 31.12.2005

39 453

7 305

18,5

25 481

64,6

6 667

16,9

110

Podľa indexu vitality možno populáciu obce charakterizovať ako stabilizovanú
až stagnujúcu. Veková skladba obyvateľstva sa zhoršuje rámci obce (zo 184 v r.
2001 na 154 v r. 2005), aj v rámci okresu (zo 138 v r. 2001 na 110 v r. 2005, pričom hodnota indexu menšia ako 120 už charakterizuje ubúdajúci typ populácie.
Ešte nepriaznivejšia je veková skladba obyvateľstva Žilinského kraja, kde bolo pri sčítaní v roku 2001 20,4 % obyvateľov v predproduktívnom veku; 62,6 % v
produktívnom veku a 17,0 % v poproduktívnom veku. Hodnota indexu vitality obyvateľov Žilinského kraja bola 120, čo charakterizuje populáciu na rozhraní stabilizovaného až stagnujúceho typu s ubúdajúcim typom.
Počet obyvateľov obce v období od sčítania v roku 2001 do 31.12.2005 mierne stúpol (o 27 obyvateľov, priemerný ročný prírastok 0,34 %, v rámci okresu je
priemerný ročný prírastok 0,05 %).
Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva okresu Dolný Kubín podľa
ÚPN-VÚC Žilinského kraja,1996)
Veková skupina
1991

Počet obyvateľov abs./ podiel v %
1995
2005

2015

predprodukt. vek

10 580/ 28,3

9 798/ 25,3

8 256/ 20,5

7 930/ 19,4

produktívny vek

21 419/ 57,2

22 973/ 59,4

25 250/ 62,7

24 390/ 59,4

poproduktívny vek

5 432/ 14,5

5 919/ 15,3

6 764/ 16,8

8 540/ 21,6

194,8

165,5

122,1

92,9

index vitality

Z tabuľky je zrejmé, že v rámci Žilinského kraja sa v období do roku 2015
predpokladá postupné zhoršovanie vekovej skladby obyvateľov a zmena typu populácie zo stabilizovanej až stagnujúcej (index vitality v rozmedzí 120 – 200)
v súčasnosti na ubúdajúcu (index vitality menší ako 120) v období po roku 2005. V
najbližších rokoch sa predpokladá ďalšie zhoršovanie vekovej skladby obyvateľov
kraja aj okresu. Veková skladba obyvateľstva sa za posledných 5 rokov zhoršila
vo všetkých obciach okresu Dolný Kubín s výnimkou obcí Krivá, Malatiná a Oravská
Poruba.
Na základe vekového zloženia obyvateľstva a doterajšieho vývoja predpokladáme, že v návrhovom období do roku 2020 sa typ populácie (stabilizovaná až
stagnujúca) v obci Chlebnice nezmení.
21
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Index maskulinity
K 26.5.2001 bol počet mužov v obci 785 a žien 788. V prepočte na 1000 mužov v obci pripadá 1004 žien, čo sa nepokladá za výrazné porušenie početnej rovnováhy medzi mužmi a ženami.
Bilancia pohybu obyvateľstva
Rok

počet obyva-

narodení

zomrelí

teľ. k 31.12.

prirodzený
prírastok

vysťahovaní

prisťahovaní

migračné

celkový
prírastok

saldo

2001

1 596

28

8

+ 20

17

13

-4

+ 16

2002

1 588

18

20

-2

24

18

-6

-8

2003

1 608

33

10

+23

8

10

+2

+25

2004

1 609

17

17

0

24

25

+1

+1

2005

1 608

15

12

+3

9

5

-4

-1

2006

1 604

18

10

+8

12

10

-2

+8

Počet obyvateľov obce v posledných rokoch stagnuje, prirodzeným prírastkom
mierne rastie, migračným saldom mierne klesá.
Poznámka : Údaje o počte obyvateľov v jednotlivých rokoch nie sú v súlade
s celko-vými prírastkami obyvateľov, vyčíslenými na základe prirodzených prírastkov a migračného salda. Tabuľka bola bez korekcie spracovaná s použitím
údajov, poskytnutých Obecným úradom v Chlebniciach.
Výhľadový počet obyvateľov - okres Dolný Kubín
Prameň, rok – územná jednotka
ŠÚ SR, 1995
- okres Dolný Kubín
ÚPD-VÚC Žilinského kraja,1996
– okres Dolný Kubín
Demograf.
vývoj
okresu
D.Kubín, J. Magdolen, 2001
ŠÚ SR, 1995
– obec Chlebnice

2000

2005

2010

2015

43 115

45 897

47 686

49 416

-

40 270

-

40 860

40 095

40 480

41 000

1 627

1 690

1 751

1 549

ÚPN-VÚC predpokladá, že demografický vývoj do r. 2005 bude intenzívnejší
(index rastu 102,2 %) ako v rokoch 2006 - 2015 (pre okres Dolný Kubín index rastu 101,5 %). Z doterajšieho vývoja je zrejmé, že počet obyvateľov okresu
v najbližších rokoch nedosiahne hodnoty, predpokladané ŠÚ SR v r. 1995, ku skutočnosti sa v súčasnosti blížia hodnoty, prognózované v ÚPD-VÚC Žilinského kraja.
Vývoj počtu obyvateľov odráža vplyv viacerých faktorov - predovšetkým vekovú skladbu obyvateľov, rovnováhu v počte mužov a žien, počet pracovných príležitostí v obci a v prijateľnej dochádzkovej vzdialenosti, dostatok disponibilných
22
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plôch pre rozvoj obce, ale aj bytovú, hospodársku a sociálnu politiku štátu.
V dôsledku výrazného spomalenia bytovej výstavby v mestách spolu so zvýšeným
záujmom o výstavbu rodinných domov na vidieku, predpokladáme spomalenie
procesu koncentrácie obyvateľov do miest. Nárast počtu obyvateľov sa prejavuje
aj v blízkych obciach s únosnou časovou dostupnosťou do okresného mesta a
v obciach s rekreačnou funkciou. ŠÚ SR vypracoval v roku 1995 prognózu vývoja
počtu obyvateľov v dvoch variantoch –
nízky variant – predpokladá v celom období do roku 2015 pokles plodnosti, stagnáciu úmrtnosti,
vysoký variant – zastavenie poklesu plodnosti, resp. mierny nárast, súčasne zlepšenie úmrtnostných pomerov.
ÚPN – VÚC Žilinského kraja predpokladá vývoj podľa vysokého variantu (v
kraji prevláda progresívny typ populácie) s nerovnomerným vývojom – do roku
2005 intenzívnejším s indexom rastu 102,2 a v rokoch 2006 – 2015 pomalším vývojom a indexom rastu 101,2 (v okrese Dolný Kubín 101,5). Aj napriek zhoršujúcemu sa demografickému vývoju v rámci SR, okres Dolný Kubín patrí k okresom s
priaznivým vývojom v rámci Slovenska. Charakterizuje ho pomerne vysoká pôrodnosť, nízka úmrtnosť a z toho vyplývajúci prirodzený prírastok, ktorého hodnoty
prevyšujú hodnoty krajské aj celoslovenské.
Na základe vyhodnotenia uvedených východísk predpokladáme nasledovný vývoj počtu obyvateľov obce :
Rok

Počet obyvateľov
1 991
2 001
2 006
2 010
2 020

1
1
1
1
1

%

465
596
604
620
650

100,0
108,9
109,5
114,6
118,8

Priemerný ročný prírastok v %
+ 0,89
+ 0,10
+ 0,25
+ 0,18

B.3.2 Ekonomická aktivita obyvateľov, pracovné príležitosti
Pri sčítaní v roku 2001 bolo v obci 707 (44,9 %) ekonomicky aktívnych osôb,
z toho 310 (43,8 %) žien. Z 873 obyvateľov v produktívnom veku bolo ekonomicky
aktívnych 81,0 %.
V okrese Dolný Kubín bolo pri sčítaní k 26.5.2001 ekonomicky aktívnych 19
455 osôb, tj. 49,4 % z celkového počtu obyvateľov, z toho 9 295 žien. Z 24 590
obyvateľov v produktívnom veku bolo ekonomicky aktívnych 79,1 %.
Vo vidieckych obciach okresu bolo ekonomicky aktívnych 9 248 osôb, t.j. 47,6
%, z toho 4 220 žien. Z 11 513 obyvateľov v produktívnom veku bolo ekonomicky
aktívnych 80,3 %.
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (SOBD, 2001)
Počet obyvateľov
Obec

Chlebnice

Ekonomicky aktívne osoby

Podiel ekon. aktívnych z trvale
býv. obyvateľstva
v%

Spolu

Z toho
žien

Podiel
žien v %

Spolu

muži

ženy

1 573

788

50,1

707

397

310

44,9

20 029

50,9

19 455

10 160

9 295

49,4

Okres Dolný Kubín 39 364

Predpokladaný vývoj počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov do roku 2015
(ÚPN-VÚC) v okrese Dolný Kubín
Rok

Absolútny počet ekonom. aktívnych osôb

v%

1 996 (stav)

17 191

44,1

2 005 (prognóza)

19 400

48,2

2 015 (prognóza)

19 200

47,0

Rozhodujúci vplyv na vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva má veková
štruktúra obyvateľstva. Predpokladá sa, že do roku 2015 sa mierne zvýši zapojenie
do pracovného pomeru u obyvateľstva zo skupiny osôb v produktívnom veku, ktorej zapojenie dosiahne 76 %.
Hospodárska základňa obce je málo rozvinutá, s najviac zastúpeným terciálnym sektorom (občianska vybavenosť). V máji 2007 bolo tu bolo spolu 94 trvalých
pracovných miest a 25 sezónnych pracovných miest. Súčasná intenzita pracovných
miest je veľmi nízka, dosahuje 5,9 pracovných miest na 100 trvale bývajúcich obyvateľov.
Pracovné príležitosti v obci podľa sektorov
Sektor

Počet pracovných príležitostí
počet trvalých
pracovných miest

podiel prac. príležiz toho ženy tostí v sektore v %

I. poľnohosp., les. hospodárstvo

9

2

9,6

II. priemysel, stavebníctvo

12

1

12,8

III. obč. vybavenosť, doprava,
spoje, ostatné

73

50

77,6

Spolu

94

Najväčšími zamestnávateľmi v primárnom sektore je pozemkové spoločenstvo
Urbariát obce Chlebnice (7 pracovníkov), v sekundárnom sektore fy Drevstav (12
pracovníkov), v terciálnom sektore MŠ + ZŠ (34 pracovníkov).
V ďalších rokoch predpokladáme mierne zvýšenie počtu pracovných príležitostí v sekundárnom sektore a podstatné zvýšenie počtu pracovných príležitostí
v terciálnej sfére, podmienené najmä rozvojom služieb pre turizmus.
24
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Podľa informácií obecného úradu k 30.11.2006 bolo v obci 635 občanov ekonomicky aktívnych a 63 evidovaných uchádzačov o zamestnanie, z toho 34 mužov.
Miera nezamestnanosti 9,92 % bola približne na úrovni okresného priemeru.
Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v obci v roku 2006
Mesiac

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Priemerná hodnota

Počet

140

117

101

90

82

79

71

66

66

63

64

85

Miera

22,0 18,4

15,9

9,9

10,1

12,5

14,2 12,9

12,4 11,2

10,4 10,4

Počet uchádzačov o zamestnanie sa sezónne mení - v lete sa znižuje, v zime
zvyšuje. K 14.5.2007 evidovali v obci 54 uchádzačov o zamestnanie, čo znamená
oproti rovnakému obdobiu minulého roku zníženie o 40 %. Všeobecne možno konštatovať znižovanie počtu uchádzačov o zamestnanie.

B.4 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY
B.4.1 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE
Záujmové územie je územie priľahlé k územiu obce, v ktorom prevládajú
súčasné alebo výhľadové vzťahy k obci a ktorého usporiadanie je potrebné riešiť
vo vzájomnej funkčnej a technickej súvislosti s územím obce. V prípade obce
Chlebnice za takéto územie je možné považovať južnú časť susedného katastrálneho územia obce Dlhá nad Oravou, kde je umiestnená časť športovej vybavenosti obce Chlebnice (futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko) - táto funkcia je v súlade
s platným ÚPN obce Dlhá nad Oravou.
Obec patrí do záujmového územia okresného mesta Dolný Kubín, kde sú sústredné zariadenia vyššej vybavenosti, využívané aj obyvateľmi obce Chlebnice.
Na nadradené systémy sietí technickej infraštruktúry (doprava, elektrická
energia, plyn, čiastočne voda) je obec napojená zo severnej strany cez katastrálne územie obce Dlhá nad Oravou.
Dopravne je obec Chlebnice napojená cestou III/05924, ktorá sa pripája na
cestu I. triedy č.59 Banská Bystrica - Ružomberok - Dolný Kubín - Trstená - Poľská republika v Dlhej nad Oravou. Najbližšia železničná stanica je v Dlhej nad Oravou na trati III. kategórie č. 181.
Vodou je obec zásobovaná zo zdrojov Turínok (Ostredok - pri severovýchodnom okraji kat. územia Chlebnice, v kat. území Dlhá n. Oravou) cez vodojem 2 x
150 m³ v lokalite Bahrov - Hriadky v kat. území Chlebnice a z miestnych zdrojov
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Šimove jamy a Klin (juhovýchodne od obce) cez vodojem 100 m³ v lokalite Klinček (pri sútoku potokov Veľký Klin a Chlebnický potok).
Obec nemá nemá vybudovanú kanalizáciu a ČOV - navrhnutá je skupinová
kanalizácia pre obce Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová s čisterním
splaškových vôd v navrhovanej ČOV v Sedliackej Dubovej.
Elektrickou energiou je obec zásobovaná prostredníctvom vzdušného vedenia
VN 22 kV č. 214 TR 110/22 kV Mokraď – VE Ústie nad Priehradou odbočným vedením trasy VN 22 kV č. 214 Dlhá – Chlebnice.
Plynom je obec zásobovaná STL sieťou, napojenou na VVTL plynovod Malatiná – Dlhá n.O. cez regulačnú a prepúšťaciu stanicu v kat. území Dlhá nad Oravou
pri Chlebnickom potoku.
Z hľadiska telekomunikácií okres Dolný Kubín patrí do primárnej oblasti
s centrom Martin a sekundárnej oblasti s centrom Žilina.
V obci je poštové stredisko - samostatné pracovisko v obvode dodávacej pošty Dlhá nad Oravou, patriacej pod regionálne poštové centrum Liptovský Mikuláš.
Lesné pozemky patria do OLZ Oravský Podzámok.

B.4.2 ŠIRŠIE VZŤAHY A ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Obec Chlebnice patrí do okresu Dolný Kubín, nachádza sa v jeho východnej
časti, južne od hlavného oravského cestného ťahu - cesty I/59 Dolný Kubín - Trstená - hranica s Poľskom. Obec leží mimo sídelnej rozvojovej osi regionálneho
významu, spájajúcej Liptov s Oravou (Ružomberok - Dolný Kubín - Tvrdošín - Trstená).
Obec je koncová, sprístupnená cestou III/ 05924, ktorá sa napája na cestu I.
triedy č.59 Banská Bystrica - Ružomberok - Dolný Kubín - Trstená - Poľská republika v Dlhej nad Oravou. V posledných desaťročiach vznikli pozdĺž uvedenej komunikácie skupiny nových rodinných domov - pri ústí potoka Ráztoky obytná zástavba
pozdĺž hlavnej cesty v katastrálnom území Dlhá nad Oravou v severojužnom smere
plynule pokračuje do katastrálneho územia Chlebnice.
Katastrálne územie obce susedí na severe s kat. územím obcí Krivá, Dlhá
n.Oravou, na západe s kat. územím Sedliacka Dubová, Horná Lehota, Pribiš, Malatiná, na juhu s kat. územím Malatiná, Prosiek, na východe s kat. územím Veľké
Borové, Malé Borové.
Chlebnice patria do záujmového územia okresného mesta Dolný Kubín, kde
je umiestnená prevažná časť zariadení vyššej vybavenosti (štátna správa, stredné
školy, kultúrne, zdravotnícke zariadenia, špecializované predajne a služby).
V obci nie sú významnejšie zdroje pracovných príležitostí - obyvateľstvo prevažne odchádza za prácou. Priamo v obci sú len zdroje pracovných príležitosti lokálneho významu v primárnom sektore (poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo )
a v terciálnej sfére (sociálna infraštruktúra). Najbližšie významnejšie zdroje pra26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

covných príležitostí v priemysle sú v Dolnom Kubíne a jeho okolí (OFZ, a.s. Istebné; MIBA Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín;, Elkop,s.r.o.. Dolný Kubín; Glacier
Slovakia, a.s., Dolný Kubín a ďalšie). V terciálnej sfére (služby, zdravotníctvo, školstvo,verejná správa) je najvýznamnejším zdrojom pracovných príležitostí Dolný
Kubín.
V navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúre odvetvia rekreácie podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja (1998) je okres Dolný Kubín súčasťou Ružombersko-Dolnokubínskej oblasti cestovného ruchu. Riešené územie patrí do rekreačného krajinného celku (RKC) – RKC Dolný Kubín a okolie. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom RKC je mesto
Dolný Kubín. Obec leží mimo navrhovaných rekreačných priestorov v rámci ÚPNVÚC Žilinského kraja.
Podľa analýzy územného potenciálu pre rozvoj turizmu v "Rozvojovom pláne
Dolnej Oravy - Aktivizácia turistického ruchu, Ing.arch. J. Kubina a kol., 2007",
mnohé danosti a aktivity prekračujú hranice katastrov jednotlivých obcí. Ich rozvoj
vyžaduje koordináciu a kooperáciu na vyššej úrovni. V navrhnutej štruktúre turistických krajinných celkov bola obec Chlebnice bola zaradená do turistického krajinného celku Dlhá nad Oravou spolu obcami Dlhá nad Oravou (centrum) , Sedliacka
Dubová a Krivá. Rozvojovým stimulom z hľadiska turistického ruchu je poloha v
susedstve s obcami Malé a Veľké Borové - v návrhu ÚPN predpokladáme využitie
potenciálnych funkčných a priestorových väzieb s aglomeráciou rekreačných útvarov Huty - Borové v Liptovskej oblasti cestovného ruchu.

B.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE, PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
Urbanistická koncepcia návrhu územného plánu obce vychádzala z týchto cieľov :
• vytvoriť podmienky pre optimálny rozvoj hlavných funkcií obce (bývanie, výroba, rekreácia) pri zachovaní priestorových kvalít urbanistickej štruktúry a okolitého
krajinného prostredia,
• vytvoriť podmienky pre zachovanie a posilnenie centrálnych funkcií obce v súčasnej polohe,
• využiť kvalitu prírodného prostredia na podporu hospodárskej základne obce
v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,
• odstrániť, príp. zmierniť funčné a prevádzkové závady v organizme obce .
Súčasná urbanistická štruktúra obce je výsledkom spolupôsobenia prírodných
daností a historického vývoja. Obec leží v eróznej kotlinke Oravskej vrchoviny, po27
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zdĺž horného toku Chlebnického potoka a jeho prítokov – Malatinského potoka a
potoka Ráztoky. Zástavba je potočná radová, vidlicovito rozvetvená pozdĺž vodných tokov. Obec je koncová, sprístupnená odbočkou z cesty I/59 z Dlhej nad Oravou. V posledných desaťročiach vznikli pozdĺž uvedenej komunikácie skupiny nových rodinných domov - od ústia potoka Ráztoky obytná zástavba pozdĺž hlavnej
cesty v katastrálnom území Dlhá nad Oravou v severojužnom smere plynule pokračuje do katastrálneho územia Chlebnice. Od sútoku Malatinského a Chlebnického potoka v smere hore tokmi sa zástavba vidlicovito vetví - juhozápadným
smerom pozdĺž Malatinského potoka a východným smerom pozdĺž Chlebnického
potoka. V mieste vetvenia sa sformovalo centrum obce, ktorému dominuje kostol
na návrší v závere kotliny.
Urbanistická koncepcia návrhu územného plánu rozvíja súčasnú urbanistickú
štruktúru z hľadiska funkčnej aj priestorovej skladby. Rešpektuje optimálnu polohu
centra obce v ťažiskovej polohe - v mieste, kde sa spájajú tri hlavné časti obce v
údoliach horného toku Chlebnického potoka, Malatinského potoka a dolného toku
Chlebnického potoka. Tomuto územiu bola priradená zmiešaná funkcia s prevahou
plôch pre občiansku vybavenosť. Z hľadiska priestorového je nutné rešpektovať
dominantu kostola - zachovaním priehľadov na kostol, obmedzením výšky zástavby v centre pod kostolom (na max. 3 nadzemné podlažia vrátane podkrovia).
Od centra obce pod kostolom sa juhovýchodným, juhozápadným a severným
smerom údoliami potokov tiahne obytná zástavba, ukončená na juhovýchodnom
konci pri sútoku Chlebnického potoka a potoka Veľký Klin plochami výroby. Návrh
Územného plánu rešpektuje historickú urbanistickú štruktúru zástavby, vyplývajúcu z prírodných daností a nové obytné plochy umiestňuje v prelukách medzi existujúcou zástavbou a na plochách, ktoré sú so súčasnými zastavanými plochami v
priamom kontakte. Kvalitu prírodného prostredia a susedstvo s liptovskou oblasťou
cestovného ruchu využíva na umiestnenie rekreačnej funkcie na juhovýchodnom a
východnom okraji obce - kompaktnejšie a intenzívnejšie formy v kontakte s obcou,
extenzívne formy ďalej od obce v údoliach potokov Ráztoky a horného toku
Chlebnického potoka (Kemené).
Z hľadiska funkčného využívania pozemkov prevažnú časť súčasného aj navrhovaného zastavaného územia tvorí obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou
- samostatne stojace rodinné domy. V centrálnej časti obce sú obytné plochy doplnené zmiešaným územím s prevahou občianskej vybavenosti - kostol, fara, obecný úrad, materská škola, základná škola, polyfunkčná budova (kultúrnospoločenská sála, pohostinstvo, predajňa potravín), niekoľko prevádzok maloobchodu a služieb v spoločných objektoch s bývaním - doplnené rodinnými domami a
jednou nízkopodlažnou bytovkou. Plochy športovej vybavenosti obce sú v susednom katastrálnom území - Dlhá nad Oravou, na ich nevyhnutné doplnenie boli vyčlenené plochy v územnom pláne obce Dlhá nad Oravou.
Výrobné plochy sú sústredené na východnom okraji obce v dvoch areáloch po
obidvoch stranách Chlebnického potoka - bývalý areál poľnohospodárskeho družstva. Sú tu umiestnené prevádzky drevospracujúceho priemyslu, stavebnej výroby
a dopravných služieb. Časť plôch vnútri areálov je v súčasnosti nevyužitá. Vzhľa28
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dom na nevyhovujúce dopravné napojenie výrobných plôch nákladnou dopravou
cez obytné územie obce a výrazne svahovitý terén v celom katastrálnom území
nepredpokladáme rozvoj výrobnej funkcie na nových územiach - v návrhu ÚPN vytvárame podmienky pre rozvoj hospodárskej základne obce na základe rozvoja
rekreačnej funkcie a súvisiacich služieb.
Rekreačné územie v súčasnosti tvoria nelegálne vybudované skupiny rekreačných chát, roztrúsené zväčša v hraničných polohách poľnohospodársko-lesnej
krajiny pozdĺž horného toku Chlebnického, Malatinského potoka a potoka Ráztoky.
Sú prevažne bez technickej infraštruktúry s prístupom po poľných alebo lesných
cestách. Vzhľadom k rekreačnej hodnote okolitej krajiny a polohe boli u nich vytypované dve lokality pre ďalší rozvoj - okolo horného toku Chlebnického potoka a
ľavobrežná časť potoka Ráztoky. Okrem uvedených extenzívnych rekreačných území, určených pre individuálnu rekreáciu, je v juhovýchodnej časti katastrálneho
územia navrhnutý rozvoj rekreačnej funkcie využitím potenciálu prírodného prostredia pre oddych a vytvorením podmienok pre zimné športy (zjazdové a bežecké
lyžovanie), v prípade úspešnej realizácie hydrotermálneho vrtu aj využitím termálnych vôd. Navrhované rekreačné územia na hranici s katastrálnym územím Veľké
Borové a Malé Borové plynule nadväzujú na existujúce rekreačné útvary v susedných katastrálnych územiach.
Funkcia dopravy je v štruktúre obce zastúpená plochami automobilových a
peších komunikácií, plochami dopravných zariadení (zastávky hromadnej dopravy),
existujúcimi a navrhovanými plochami verejných parkovísk pri cieľových miestach
dopravy (pri objektoch vybavenosti v centre obce a pri nástupe na lyžiarske vleky
a sedačkovú lanovku).
Plochy zelene sú prvkom, podieľajúcim sa na celkovom obraze obce. Zeleň
v intraviláne je zastúpená najmä verejnou zeleňou v centre (najmä okolo kostola),
zeleňou cintorínov (najmä v cintoríne nad kostolom). V obytnom území s rodinnými
domami prevláda súkromná zeleň záhrad. V krajinnom prostredí sa uplatňujú lúčne plochy v bezprostrednej blízkosti obce, plochy lesov a nelesnej drevitej vegetácie vo vyšších a okrajových polohách katastrálneho územia.

B.6

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO
SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

B.6.1 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA
Bytový fond, koeficient obývanosti
Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 bolo v obci 438 bytových jednotiek,
z toho trvale obývaných 367 (83,8 %). Celkový počet domov bol 430, z toho
trvale obývaných 359. Trvale obývaných rodinných domov bolo 356. Pri sčítaní
v roku 1991 bolo v obci 392 bytových jednotiek, z toho trvale obývaných 352 (89,8
%). Celkový počet domov bol 389, z toho trvale obývaných 349. Trvale obývaných
rodinných domov bolo 346.
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Za posledné desaťročie podiel trvale obývaných bytov klesol z 89,8 % v roku
1991 na 83,8 % v roku 2001 (trvale neobývaných bytov bolo 71). V návrhovom
období predpokladáme zvýšenie počtu rekreačne využívaných domov najmä z počtu trvale neobývaných domov.
Na 1 trvale obývaný byt pripadalo 4,26 obyvateľa pri sčítaní v roku 2001 (pri
sčítaní v roku 1991 pripadalo na 1 trvale obývaný byt 4,16 obyvateľa).
V Žilinskom kraji pripadalo pri sčítaní v roku 2001 pripadalo 3,42 obyvateľa/1
byt, v okrese Dolný Kubín 3,47 obyvateľa/1 byt, vo vidieckych sídlach okresu 3,71
obyv./ 1 byt. Obývanosť bytového fondu v obci je teda vyššia ako v kraji, okrese
aj vo vidieckych obciach okresu Dolný Kubín.
Koeficient obývanosti – stav a predpokladaný vývoj podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja
1996

2005

2015

okres Dolný Kubín

3,54

3,47

3,35

vidiecke obce

3,77

3,70

3,59

Podľa výsledkov posledného sčítania v roku 2001 sa koeficient obývanosti
oproti roku 1991 zvýšil, čo znamená zhoršenie úrovne bývania. V budúcich rokoch
predpokladáme postupné zlepšenie bytovej situácie a v súlade so všeobecným
trendom vo vyspelých štátoch znižovanie koeficientu obývanosti v obci nasledovne :
v roku 1 991 ...............................................

4,16 obyv. / 1 byt

v roku 2 001 .............................................

4,26 obyv./ 1 byt

v roku 2 010 ..............................................

4,22 obyv. / 1 byt

v roku 2 020 ..............................................

3,98 obyv./ 1 byt

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti bytov (2001)
Trvale obývané byty vybavené

Okres Dolný Kubín
počet bytov / %
92,5

Chlebnice
počet bytov / %
87,7

81,0

67,0

56,3 m²

62,7 m²

16,2 m² / obyv.

14,7 m² / obyv.

Počet osôb na 1 obytnú miestnosť

1,06

1,15

Počet osôb na 1 byt

3,47

4,26

kúpeľňou al. sprchov. kútom v %
ústredným kúrením v %
obyt. plocha na 1 trvale obývaný byt
obytná plocha na osobu

30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania boli nižšie ako okresný priemer,
priemerná obytná plocha trvale obývaného bytu vyššia ako okresný priemer. Záujem o bytovú výstavbu pretrváva. Za obdobie r.1991 - 2001 pribudlo v obci 41
domov.

Celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne
bývanie
Pri sčítaní k 26.5.2001 bolo v obci 367 trvale obývaných bytových jednotiek.
Bilancia potreby bytovej výstavby k roku 2020.
Predpokladaný počet obyvateľov v roku 2020 ...................... 1 650
Predpokladaný koeficient obývanosti .................................... 3,98 ob./ 1 b.j.
Celková potreba bytov v roku 2 020 ........................................... 415 b.j.
Súčasný počet trvale obývaných bytov ................................... 367 b.j.
Potreba výstavby nových bytov do roku 2 020 ............... 48 b.j.
Urbanistická rezerva 10 % .....................................................

5 b.j.

Predpokladaný úbytok bytového fondu 5 % (2001-2020) .............. 18 b.j.
Spolu ........................................................................................ 71 b.j.
tov.

Spolu je do roku 2 020 potrebné pripraviť plochy pre výstavbu min. 71 by-

V návrhu sú riešené obytné plochy, kde je možné umiestniť približne 290
bytových jednotiek. Navrhnuté obytné plochy majú vyššiu kapacitu, ako je vyčíslená potreba do roku 2020, z týchto dôvodov :
-

predpokladáme, že bytová výstavba vo viacerých lokalitách bude
v návrhovom období začatá, ale výstavba bude pokračovať aj po roku
2020,

- na súčasných zastavaných plochách a na plochách v kontakte so zastavaným územím je evidovaných veľa zosuvov - viac ako 50 % rozvojových
plôch (približne 160 stavebných pozemkov) je len podmienečne vhodných
pre výstavbu. Na tieto plochy je potrebný geologický posudok, alebo geologický prieskum, ktorý môže časť navrhnutých rozvojových plôch vylúčiť.
Zabezpečenie geologického prieskumu pre navrhované lokality pred spracovaním územného plánu bolo pre vysoké finančné náklady neúčelné.
Vzhľadom k vidieckemu charakteru obce, charakteru zástavby a terénnym
danostiam predpokladáme výlučne nízkopodlažnú formu zástavby (predovšetkým
rodinné domy. V obytnom území je možné umiestniť aj malé bytové domy za
podmienky dodržania drobnej mierky a súladu s okolitou zástavbou. Prípadnú potrebu sociálnych bytov odporúčame riešiť v rámci vymedzených obytných území
31
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formou malých samostatne stojacich, prípadne skupinových foriem rodinných domov.
Celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia
Predpokladáme, že aj v návrhovom období do roku 2 020 sa bude potreba
nových bytov uspokojovať najmä výstavbou rodinných domov. Z hľadiska nákladov na technickú infraštruktúru sú najvýhodnejšími plochami pre bytovú výstavbu
preluky medzi jestvujúcou zástavbou pozdĺž existujúcich komunikácií.
Požiadavka uspokojovať potreby bytovej výstavby v prvom rade najmä
v intraviláne obce je obsiahnutá aj v odporúčaniach Optimalizácie priestorového
usporiadania a funkčného využívania priestoru katastrálneho územia (krajinnoekologický plán - ďalej KEP), vypracovaného v rámci prieskumov a rozborov. V návrhu
územného plánu boli rešpektované odporúčania KEP, t.j. potreba zachovať
a udržiavať súčasný charakter sídla a nedopustiť narušenie súčasnej sídelnej
štruktúry plošne nevhodnou /blokovou/ výstavbou v tomto type krajiny. KEP ďalej
odporúčal možnosť sústredenej výstavby v severnej časti sídla, menšie plochy
v západnej časti, zabrániť možnej zástavbe vo voľnej krajine (nevhodná v tomto
type prostredia, krajiny).
V zastavanom území v rámci obytného územia je možné v súčasnosti umiestniť nasledovný počet stavebných pozemkov pre rodinné domy :
- západnej časti obce (údolie Malatinského potoka) - 10 stavebných pozemkov
- v časti severne od centra - 12 stavebných pozemkov po ľavej strane cesty do Dlhej (vrátane pozemkov za Chlebnickým potokom)
- 8 stavebných pozemkov po pravej strane cesty do
Dlhej nad Oravou
- vo východnej časti obce (údolie horného toku Chlebnického potoka) - 16 stav.
pozemkov
Spolu je v zastavanom území obce možné umiestniť približne 46 stavebných
pozemkov.
Centrálna časť obce s pôvodnou parceláciou a čiastočne aj so starou zástavbou je husto zastavaná, bez možnosti intenzifikácie - tu sa dá predpokladať skôr
úbytok bytového fondu, spojený so zmenou funkcie a zlučovaním úzkych pôvodných parciel pri novej výstavbe.
-

Pri výbere nových obytných plôch boli zohľadňované najmä tieto kritériá :
poloha v priamom kontakte so súčasnými obytnými plochami,
možnosť napojenia na technickú infraštruktúru,
priaznivé klimatické pomery - oslnenie,
sklon a výhodná orientácia terénneho reliéfu.

Vzhľadom k veľkému rozsahu potenciálne zosuvných území v riešenom území
sa kritérium stability územia z hľadiska možnosti geodynamických javov uplatnilo
obmedzene - možnosť a podmienky výstavby na zosuvmi ohrozených plochách je
32
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potrebné určiť na základe geologického posudku, prípadne geologického prieskumu.
V súlade so schváleným zadaním je v návrhu ÚPN bytová výstavba orientovaná prednostne na využiteľné preluky v intraviláne i mimo intravilánu, na plochy
s vybudovanou alebo ľahko dostupnou dopravnou a technickou infraštruktúrou a
na voľné plochy v kontakte so súčasnými obytnými plochami .
Pokrytie vyčíslenej potreby rozvoja bytového fondu územný plán rieši návrhom
obytných plôch :
• v lokalite Dulovo na ľavom brehu Chlebnického potoka, severne od centra je
možné umiestniť približne 83 rodinných domov, všetky za podmienky priaznivého
geologického posudku. Plochy priamo nadväzujú na súčasné zastavané územie,
terén je svahovitý s orientáciou na východ, je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete,
• v lokalitách Bahrov a Bisehy na pravom brehu Chlebnického potoka severne od
centra obce je možné umiestniť približne 72 rodinných domov, z toho 8 za podmienky priaznivého geologického posudku. Plochy priamo nadväzujú na súčasné
zastavané územie, terén je svahovitý s orientáciou na západ, pozemky v prelukách majú zabezpečené napojenie na existujúcu technickú infraštruktúru, pre novonavrhované ulice je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete. Výstavba na
východnom okraji je podmienená prekládkou existujúceho vzdušného vedenia 22
kV elektrického vedenia,
• v juhozápadnej časti obce v údolí Malatinského potoka je možné umiestniť približne 58 rodinných domov, z toho 24 za podmienky priaznivého geologického posudku. Plochy priamo nadväzujú na súčasné zastavané územie, terén je svahovitý
s rôznou orientáciou , pozemky v prelukách majú zabezpečené napojenie na existujúcu technickú infraštruktúru, pre novonavrhované ulice je potrebné vybudovať
všetky inžinierske siete.
• v časti obce východne od centra, v údolí Chlebnického potoka (pred sútokom s
Malatinským potokom)i je možné umiestniť približne 82 rodinných domov, z toho
55 za podmienky priaznivého geologického posudku. Plochy priamo nadväzujú na
súčasné zastavané územie, terén je mierne svahovitý až svahovitý s rôznou orientáciou , pozemky v prelukách majú zabezpečené napojenie na existujúcu technickú infraštruktúru, pre novonavrhované ulice je potrebné vybudovať všetky inžinierske siete.

B.6.2

NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU

Školstvo
Z predškolských zariadení je v centre obce jedna materská škola s troma učebňami v spoločnom areáli so základnou školou vo vlastníctve obce. MŠ
v súčasnosti navštevuje 48 detí, kapacita zariadenia je 60 detí. Stravovanie je za33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

bezpečené spoločnou kuchyňou a jedálňou zo základnou školou. V MŠ pracujú 3
pedagogickí pracovníci.
Stavebnotechnický stav objektu je vyhovujúci, vyžaduje však opravu strechy.
Pozemok je plošne vyhovujúci.
Objekt materskej školy kapacitne vyhovuje pre pre návrhové obdobie. Pozemok je nedostatočný, umiestnenie MŠ neumožňuje zväčšenie pozemku na odporúčanú veľkosť .
Základnú školu pre ročníky 1. - 9. navštevuje v súčasnosti 317 žiakov, v I. stupni
je 6 tried, v II. stupni 8 tried. Školu navštevujú deti z Chlebníc, čiastočne aj z kat.
územia Dlhá nad Oravou - južná susedná časť s Chlebnicami (lokalita Ráztoky a
Dolný koniec - "Pod lipami"). V objekte ZŠ je 14 učební, z toho 1 špeciálna pre výpočtovú techniku , 1 trieda má vyučovanie v oddelených priestoroch jedálne. Chýbajú priestory pre ďalšie odborné a špecializované učebne. Tento stav je dočasný,
vzhľadom k znižujúcemu sa počtu detí je predpoklad, že škola bude kapacitne postačovať a nebude potrebné ju rozširovať. Kapacita ZŠ podľa počtu kmeňových
učební je max. 403 žiakov (v 1. ročníku max. 19 žiakov, v 2. - 9. ročníku max. 34
žiakov).
ZŠ má vlastnú školskú jedáleň s kuchyňou - spoločné s materskou školou.
V školskom areáli je telocvičňa rozmerov 18 x 25 m. Z otvorených športovísk
je tu 1 malé viacúčelové ihrisko pre volejbal a tenis, chýbajú ďalšie otvorené športoviská a vonkajšie relaxačné priestory. Typizačná smernica pre základné školy
odporúča pre 12 - triednu ZŠ okrem telocvične :
•
•
•
•
•
•

viacúčelové ihrisko 70 x 35 m,
uzatvorenú bežeckú dráhu dl. 250 m,
atlet. vybavenie pre skok do výšky, skok do diaľky, vrhačský sektor,
2 volejbalové ihriská,
1 basketbalové ihrisko,
gymnasticko-branný kútik.

Vonkajšie športoviská (detské ihrisko, volejbalové ihrisko) a telocvičňu využívajú po vyučovaní aj ostatní obyvatelia obce.
V ZŠ a MŠ spolu je zamestnaných 34 pracovníkov (z toho 27 pedagogických v ZŠ 24 a v MŠ 3 pedagogickí pracovníci).
Stavebno-technický stav ZŠ je nevyhovujúci v staršej časti z roku 1963 - 1964
(okrem telocvične, jedálne) - vyžaduje opravu strechy, výmenu podláh a nevyhovujúcich rozvodov technickej infraštruktúry (elektro, voda, ústredné vykurovanie).
Škola je umiestnená v centre obce na plošne nevyhovujúcom pozemku (veľkosť 3 500 m² - 28 % potreby) - veľkosti školy zodpovedá pozemok veľkosti 12
500 m², (podľa typizačnej smernice 11 300 - 24 200 m²). Škola je umiestnená v
husto zastavanej centrálnej časti obce, v jej susedstve sa nenachádza voľná nezastavaná plocha, vhodná na rozšírenie pozemku školy. Odporúčame kúpou alebo
zámenou získať niektoré zo susediacich pozemkov rodinných domov. Súčasný pozemok školy je vo vlastníctve obce.
34
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Materská škola a základná škola majú optimálnu polohu v centre obce, s približne rovnakou vzdialenosťou do všetkých troch častí obce. Vzhľadom k počtu detí v obci a charakteru zástavby nie je možné dodržať odporúčané dochádzkové
vzdialenosti (pre MŠ 400 m, pre ZŠ 500 - 800 m).
Základná umelecká škola
V objekte ZŠ je v sobotu využívaná učebňa pre hudobný odbor ZUŠ P. M. Bohúňa so sídlom v Dolnom Kubíne. V týždni prebieha vyučovanie detí v priestoroch
ZŠ v Nižnej a ZUŠ v Dolnom Kubíne.
V návrhovom období nie sú potrebné v obci samostatné učebne pre základné
umelecké školy.
Stredné a odborné školy
- v obci nie sú, najbližšie zariadenia sú v Dolnom Kubíne a v Tvrdošíne.
Vzhľadom k veľkosti obce, jej polohe a významu v štruktúre osídlenia nie sú v obci
potrebné.
Zdravotníctvo
Zo zdravotníckych zariadení je v obci pediatrická ambulancia zriadená v objekte materskej školy - jedenkrát týždenne ordinuje lekár z obce Dlhá nad Oravou.
Najbližší všeobecný lekár, stomatológ a lekáreň sú v Dlhej nad Oravou.
Uvedené zariadenia patria k základnej zdravotníckej vybavenosti, zariadenia
vyššej zdravotníckej starostlivosti pre potreby obyvateľov obce a celého okresu sú
umiestnené a navrhované v Dolnom Kubíne (ambulancie sekundárnej zdravotníckej starostlivosti, špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, nemocnice,
liečebne dlhodobo chorých, hospice, agentúry domácej ošetrovateľskej služby,
štátne zdravotné ústavy, a i.).
Kapacita súčasnéhoh zdravotníckeho zariadenia postačuje pokryť potrebu počas celého návrhového obdobia.
Sociálna starostlivosť
V obci nie sú v prevádzke žiadne zariadenia sociálnej starostlivosti. Najbližšie
sociálne zariadenia - dom dôchodcov s kapacitou 75+56 miest a dom sociálnych
služieb pre mládež a dospelých s kapacitou 42 miest je v Dolnom Kubíne. Obecný
úrad zabezpečuje prevádzku opatrovateľskej služby (8 pracovníkov na skrátený
úväzok) - poskytuje starostlivosť starým, zdravotne postihnutým a invalidným
občanom. Zariadenia s dennou a týždennou formou pobytu a s celoročným pobytom majú byť v obciach väčších ako 5, resp. 10 tis. obyvateľov.
V budúcnosti
sa
predpokladá
rozširovanie
opatrovateľskej
služby
s poskytovaním komplexnej starostlivosti o starých, ZPS a invalidných občanov
V obciach s veľkosťou do 5000 obyvateľov sa odporúča zriadenie domovov - pen35
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ziónov pre dôchodcov, klubu dôchodcov, jedálne pre dôchodcov a práčovne pre
dôchodcov, príp. resocializačného strediska a strediska osobnej hygieny.
Zriadenie zariadenia sociálnej starostlivosti v obci navrhujeme prestavbou 1
alebo viacerých nevyužívaných rodinných domov v obci, prípadne využitím časti
navrhovaných obytných území.
Kultúra
Kultúrne zariadenia sú v obci :
Viacúčelová sála (kultúrny dom)
Obecná knižnica, farská knižnica, školská knižnica
- Viacúčelová sála - umiestnená na poschodí polyfunkčného objektu v centre
obce Využíva sa na divadelné predstavenia miestneho ochotníckeho divadla, diskotéky a rôzne podujatia. Priestory sály sú pre kultúrne a spoločenské aktivity
plošne dostatočné a vyhovujúce aj zo stavebnotechnického hľadiska. K sále patria
vyhovujúce hygienické zariadenia, chýba šatňa.
- Knižnice - obecná knižnica je umiestnená v budove obecného úradu, veľkosť a
stavebnotechnický stav jej priestorov je vyhovujúci,
- farská knižnica - má priestory v budove fary (vyhovujúce),
- školská a učiteľská knižnica - v budove základnej školy (priestory
vyhovujúce)
V obci chýbajú klubovne pre záujmovú činnosť (deti a mládež, dospelí, dôchodcovia). Klubovne odporúčame zriadiť využitím časti podkrovia nad viacúčelovou sálou v existujúcom polyfunkčnom objekte v centre obce.
Telovýchova a šport
V obci sú nasledovné zariadenia pre telovýchovu a šport :
• Športový areál na ľavom brehu Chlebnického potoka za severnou hranicou katastrálneho územia Chlebnice v katastrálnom území Dlhá nad Oravou s futbalovým
ihriskom (7030 m² hracej plochy s trávnatým povrchom) a jedným viacúčelovým
asfaltovým ihriskom rozmerov 20 x 35 m. Plocha bola pre športové účely určená aj
v platnom Územnom pláne obce Dlhá nad Oravou, zaradená medzi verejnoprospešné stavby ako VPS č.1. Celková plocha areálu podľa návrhu ÚPN je 1,707 ha z toho je 1,505 ha určené pre ihriská a doplnkovú zeleň a 0,202 ha pre parkovisko.
Areál je bez zodpovedajúceho sociálneho zázemia (šatne, WC) pre športujúcich aj
divákov.
• Telocvičňa, 1 malé viacúčelové ihrisko pre volejbal a tenis a je v areáli základnej školy, patrí k jeje vybaveniu - v čase mimo vyučovania môže byť využívaná pre
obyvateľov a návštevníkov obce.
• Viacúčelové ihrisko rozmerov 14 x 25 m na východnom okraji obce pri bývalom
hospodárskom dvore poľnohospodárskeho družstva
36
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• Lyžiarsky vlek v lokalite "Lán", dĺžka 450 m, v prevádzke cez víkendy, v pracovné dni v popoludňajších hodinách. Zjazdovka je bez príslušnej vybavenosti, navrhujeme plochu pre jej doplnenie pri nástupe na vlek. Výstavbu ďalších lyžiarskych
vlekov a sedačkových lanoviek predpokladáme v navrhovanom lyžiarskom zjazdovom areáli na východnom okraji obce (Súšava, Diel).
Odporúčané športové vybavenie pre organizovanú telovýchovu v obci
s veľkosťou do 2000 obyvateľov (skutočný návrh má odrážať ďalšie podmienky
ako miestne záujmy, tradície jednotlivých športov, charakter krajiny a pod.):
futbalové ihrisko 90/45 m ........................................... 5 180 m²
2 volejbalové ihriská .................................................. 1 180 m²
1 basketbalové ihrisko ................................................
900 m²
zariadenie pre atletiku (priama dráha 100 m),
zariadenie pre skoky a vrhy .................................... 1 725 m²
šatne pre ihrisko .......................................................
220 m²
telocvičňa 12/24 (spoločná so školou) ......................
600 m²
zeleň a spevnené plochy ........................................... 1 500 m²
Spolu ....................................................................
11 305 m²
V obytných zónach obce chýbajú ihriská pre rekreačnú telovýchovu detí, mládeže a dospelých - odporúčaná je plocha 2 m²/ 1 obyvateľa, z toho 0,5 m²/ 1 obyvateľa rezervovať na detské ihriská a 1,5 m²/ 1 obyvateľa na ihriská pre mládež
a dospelých. Rekreačné ihriská by mali byť umiestnené v rámci obytných území do
plôch súvislej zelene, dochádzková vzdialenosť k detským ihriskám pre deti mladšie ako 6 rokov nemá presiahnuť 200 m, pre staršie deti do 13 rokov 500 m.
Maloobchod
V maloobchodnej sieti v súčasnosti prebieha proces vyššej sortimentnej, priestorovej a prevádzkovej koncentrácie. Menšie koncepty hypermarketov expandujú
do sídiel nad 20 000 tis. obyvateľov, v hornatých oblastiach Slovenska (do ktorých
riešená obec patrí) sa udržia menšie zariadenia - samoobsluhy a pultové predajne.
Pri optimalizácii predajnej plochy sa vychádza zo skutočnosti, že vo vyspelých,
spotrebiteľsky orientovaných štátoch Európy dosahuje veľkosť predajnej plochy na
1 obyvateľa 1 m². Uvedená hodnota je priemerná, pričom vyššia je koncentrácia
maloobchodných zariadení v sídelných centrách. Pri stanovení veľkosti predajnej
plochy je zároveň potrebné prihliadať aj na demografické a socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a zohľadniť kúpnu silu obyvateľstva.
V súčasnosti je v centrálnej časti obce v polyfunkčnom objekte s kultúrnym
domom jedna väčšia širokosortimentná predajňa potravín (150 m2 predaj. plochy)
v dobrom stavebnotechnickom stave a 5 malých predajní, z nich niektoré v spoločnom objekte s bývaním. Zariadenia budú umiestnené v rámci súčasných a navrhovaných obytných plôch.
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V návrhovom období predpokladáme v súlade s trendom vo vyspelých európskych štátoch zväčšenie predajnej plochy maloobchodných zariadení v obci zo súčasných 340 na min. 500 m2 predajnej plochy.
V prípade realizácie navrhovanej zimnej a letnej rekreačnej a športovej vybavenosti predpokladáme nárast návštevnosti obce a z toho vyplývajúcu potrebu
zvýšenia kapacity vybavenosti - v skupine maloobchodných zariadení odporúčame
výstavbu malého supermarketu s plochou 400 m2. Zvýšenie kapacity maloobchodných zariadení navrhujeme v rámci existujúcich a navrhovaných plôch obytného a zmiešaného územia s prevahou bývania najmä v centre obce.
Verejné stravovanie a ubytovanie
Pre účely určenia štandardu minimálnej vybavenosti patria Chlebnice medzi
malé obce s veľkosťou do 5 000 obyvateľov bez mestského štatútu - táto kategória obcí nemá zvýšené nároky na zariadenia verejného stravovania. Pre potreby
obyvateľov a náhodných návštevníkov sa odporúča nenáročná reštaurácia s kapacitou do 50 stoličiek. Súčasná odbytová plocha pohostinstiev v obci je vyššia ako
odporúčaná kapacita - navrhujeme využiť časť odbytovej plochy pohostinstiev na
zabezpečenie reštauračných služieb .
V rekreačnej zóne pri navrhovaných lyžiarskych vlekoch a sedačkovej lanovke
sú navrhnuté plochy, umožňujúce umiestnenie ubytovacích a stravovacích zariadení (v doline Chlebnického potoka predpokladáme pri nástupe na sedačku približne 80 lôžok v penziónoch, 40 lôžok v chatách a bufet, v doline Veľký Klin 40 lôžok
v penzióne, 60 lôžok v chatách, reštauráciu a bufet). Realizácia týchto ubytovacích
a stravovacích zariadení je viazaná na realizáciu navrhnutých horských dopravných
zariadení, prípadne úspešnú relizáciu hydrotermálneho vrtu v doline Veľký Klin.
Okrem uvedených zariadení navrhujeme legalizáciu a mierne rozšírenie lokalít s
existujúcou chatovou zástavbou v doline Ráztoky (spolu 26 individuálnych chát ) a
v doline Chlebnického potoka (28 individuálnych chát).
Kapacita ubytovacích zariadení byť mala byť adekvátna dominujúcej funkcii
obce, zároveň je však funkciou množstva rôznorodých faktorov - napr. orientácia a
štruktúra ekonomiky, životná úroveň hlavných vysielacích krajín, konkurencieschopnosť Slovenska ako turistickej destinácie v európskom priestore, účinnosť
propagácie a marketingu, úroveň poskytovaných služieb, a pod. Podľa svetových
prognóz sa v nasledovnom 10 - 20 ročnom období očakáva podstatný nárast cestovania, rast aktívnych foriem dovoleniek, vyššia frekvencia kratších dovoleniek.
Najvyšší rast sa očakáva vo vekových kategóriách mládež a dôchodcovia, ďalej
možno predpokladať pokračovanie procesu skvalitňovania ponuky služieb jestvujúcich zariadení.
Služby
Pre služby nie sú v súčasnosti určené kritériá, resp. odporúčané ukazovatele,
Ich fungovanie určuje dopyt na trhu, aj druhová štruktúra sa v súčasnosti mení.
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Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností sa do funkčnej zložky služieb
zaradili nové služby ako :
činnosti v oblasti nehnuteľností (realitné kancelárie, kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností a pod.)
• prenájom strojov a zariadení bez obsluhy (automobily, iné dopravné prostriedky, poľnohospodárske, stavebné stroje, kancelárske stroje a počítače)
• počítačové a súvisiace činnosti
• iné obchodné služby (právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, architektonické a inžinierske činnosti)
• finančné služby
•

V tabuľke na nasledujúcich stranách uvádzame stav a odporúčané kapacity
občianskej vybavenosti v obci. Stav bol zistený v rámci prieskumov a rozborov,
odporúčané kapacity sú orientačné a vychádzajú z práce „Zásady a pravidla územního plánování“, VÚVA Brno, 1983.
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Súčasný počet 1604 obyvateľov, návrh v roku 2 020 - 1650 obyv.
Skupina
zariadení

Druh
zariadenia

Charakter.
účelová jednotka

Súčasná kapacita
v charakt.účel.j
ednotkách
/veľkosť pozemku v m²

Použitý štandard v účel.
jedn. na 1000
obyv./veľkosť
pozemku v m²

Odporúčaná kapacita v charakter.
účel.jednot./ veľkosť pozemku
v m²

A. ZÁKLADNÁ VYBAVENOSŤ
I.

MŠ

miesto

38/ 1344

40/ 1400

66/ 2 310

Školstvo

ZŠ 1-9.roč.

miesto

400/ 3 500

153/ 4 760

252/ 7 854

30/ 60

50/ 99

0

15/ 93

25/ 153

0

1 200/ 1680

1 980/ 2 772

0

1 000/ 1 200

1 650/ 1 980

288/ 1 200

480/ 1 980

2,2/ 572

3,6/

0/ 0

(0,4/ 80 )

(0,7/ 132)

340 / 2 320

300/ 1 584

495/ 3 830

6/ 6

11/ 38

18/ 63

33/ 228

54/ 375

II.
Kultúra

III.
Telovýchova a šport

Miestna knižni- m² celkovej
ca
úžitk. plochy
Klubovne pre
kult. činnosť

Telocvičňa

IV. Zdravotníctvo

70/

miesto

Ihriská pre deti m² uprav.
a mládež
pozemku
Ihriská pre
dospelých

a

m²
uprav.pozem
ku
m² čistej úžit.
plochy

450/

Pracoviská obvodných lekárov

lekárske pracovisko

1/

Lekárne

lekárenské
pracovisko

VI.

Predajne potra- m² predajnej
vín širokosorplochy
Maloobtimentné,
chodná sieť
zmie-šané predajne
m² predajnej
Predajne taba- plochy
ku a novín

b

c

c

VIII.
Verejné
stravovanie

Pohostinstvá

m2 odbytovej
plochy

114/

d

Reštaurácie

m2 odbytovej
plochy

0/ 0

38/ 323

63/ 533

IX.

Holič. a kader.

prac. miesto

1/

d

1,5/ 26

2,5/ 43

Nevýrobné
služby

Zberne práčov- m² celk. úžit.
plochy
ne

0

10/ 14

17/ 23

0

22/ 29

36/ 48

0

120/ 96

198/ 158

m² celk.úžit.
Zberne opráv
priemys.tovaru plochy
Zberne surovín m3 skladovac.
priestoru
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Skupina
zariadení

Druh
zariadenia

Charakter.
účelová jednotka

Súčasná kapacita
v charakt.účel.j
ednotkách
/veľkosť pozemku v m²

Použitý štandard v účel.
jedn. na 1000
obyv./veľkosť
pozemku v m²

Odporúčaná kapacita v charakter.
účel.jednot./ veľkosť pozemku
v m²

XI.

Obecné úrady

prac. miesto

4

2,5/ 144

4/ 238

Správa a
riadenie

Úradovne polície

m² celk. úžitk.plochy

0

36/ 47

59/ 78

150 / d

50/ 375

83/ 536

7030/ 10780

5 180 / 6 740

5 180/ 6 740

1 080/ 4 270

2 080e / 4 992

2 080e / 4 992

0

10/ 14

17/ 23

f

25/ 200

42/ 330

-/ 6560

280/ 1 820

460/ 3003 g

0

0,8/ 10

1,3/ 17

0

0,4/ 8

0,7/ 13

1/h

0,6/ 8

0

0,5/ 12

0,8/ 20

1,65/ 55

2,7/ 91

A. VYŠŠIA VYBAVENOSŤ
II. Kultúra

Kult. domy

sedadlo

III.
Telovýchova a šport

Veľkoplošné
ihriská

m² hracej
plochy

VIII. Verejné stravovanie

Bufety

m² odbytovej
plochy

IX.

Smútočné siene

miesto
v obrad. sieni

Cintoríny

1 hrob

Informačné a
sprostredkovateľské služby

pracovné
miesto

Stávk.kancelárie

pracovné
miesto

Opravovňa
elektrospotr.

pracov. miesto

Opravovňa bicyklov

pracov. miesto

Stolárstvo, tesárstvo

pracovné
miesto

Krajčírstvo

prac. miesto

0

2/ 14

3,3/23

Zámočníctvo,
klampiarstvo

prac. miesto

0

1,6/ 38

2,7/ 63

Murárska a
prac. miesto
pokrývač. prev.

0

4/ 60

6,6/ 99

Elektroinštal.

prac. miesto

0

2/ 24

3,3/ 40

Maliarstvo a
natieračstvo

prac. miesto

0

2,4/ 20

4/ 33

Kominárstvo

prac. miesto

0

0,6/ 5

1/ 9

Sklenárstvo

prac. miesto

0

0,5/ 13

0,8/ 21

Záhradníctvo

m² čistej úžitk. plochy

0

76/ 190

125/ 313

Nevýrobné
služby

X.
Výrobné a
opravárenské služby
X.
Výrobné a
opravárenské služby

Maloploš. ihris- m² hracej
ká (do 2000m2) plochy

5/

h
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Skupina
zariadení

Druh
zariadenia

Charakter.
účelová jednotka

Súčasná kapacita
v charakt.účel.j
ednotkách
/veľkosť pozemku v m²

Použitý štandard v účel.
jedn. na 1000
obyv./veľkosť
pozemku v m²

Odporúčaná kapacita v charakter.
účel.jednot./ veľkosť pozemku
v m²

XI.

Peňaž. ústavy

prac. miesto

0

0,8/ 32

1,3/ 53

Verejná
správa

Pošty

pracov. miesto

1/

(2,5/ 100)

(4/ 165)

145/ 360

239/ 594

c

140/d

Zariadenia po- m² celk. úžiarnej ochrany žitk. plochy

a

- knižnice v budove obecného úradu, zákl. školy, farského úradu

b

- telocvičňa v areáli ZŠ, plocha, zodpovedá min. telocvični 12 x 24 m

c

- umiestnenie v budove MŠ

d

- zariadenie je v spoločnom objekte s ďalšími zariadeniami občianskej vybavenosti

e

- plocha, zodpovedajúca odporúčanému rozsahu športovej vybavenosti

f

- súčasť kostola

g

- pozn. : výpočtom podľa vzorca v závislosti od počtu obyvateľov, úmrtnosti a
typu obce vychádza potrebná veľkosť cintorína približne 7 200 m²

h

- vybavenosť na pozemkoch rodinných domov

()

- zariadenie vybavenosti nie je nevyhnutné (vzhľadom k funkcii a veľkosti obce)

B.6.3 NÁVRH RIEŠENIA VÝROBY
Pre hospodársky potenciál okresu je charakteristická jeho priemyselnopoľnohospodárska základňa. Hospodárska základňa obce Chlebnice je málo rozvinutá, obyvatelia odchádzajú za prácou najmä do okresného mesta, ale aj do iných
regiónov . Z 94 trvalých pracovných miest v obci (máj 2007) bolo vo výrobnom
sektore evidovaných len 21 trvalých pracovných miest , z toho v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 9 (9,6 %), v priemysle a stavebníctve 12 pracovných
miest (12,8 %). Ostatné pracovné miesta (73, t.j. 77,6 %) boli v terciálnej sfére.
Primárny sektor
Z celkovej výmery katastrálneho územia, t.j. z 2527,39 ha najväčšiu časť
1412,21 ha (55,9 %) zaberajú trvalé trávne plochy. Poľnohospodárska pôda zaberá spolu 1465,07 ha, t.j. 58,0 %. Z poľnohospodárskej pôdy okrem trvalých tráv-
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nych plôch je zastúpená orná pôda – 32,08 ha (1,3 %) a záhrady - 20,78 ha (0,8
%), iné druhy poľnohospodárskej pôdy sa v riešenom území nevyskytujú.
Produkčný potenciál pôd je stredne nízky až veľmi nízky, ovplyvnený nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä vo vyšších polohách. Riešené územie
patrí do klimatických regiónov chladného a vlhkého, veľmi chladného a vlhkého.
Poľnohospodárske družstvo v obci vzniklo ako jedno z posledných na Orave a
po roku 1989 zaniklo. Vďaka jeho krátkemu trvaniu sa nestratil vzťah vlastníkov k
pôde a súkromní vlastníci sa vrátili k obhospodarovania pôdy. V súčasnosti sú súkromní vlastníci združení do Svojpomocného družstva súkromne hospodáriacich
roľníkov.
Lesné pozemky zaberajú plochu 702,64 ha (27,8 %). Hospodárenie na lesnej
pôde zabezpečuje Pozemkové spoločenstvo Urbariát obce Chlebnice, ktoré je najväčším zamestnávateľom v primárnom sektore (7 pracovníkov).
Sekundárny sektor
Priemyselná výroba je zastúpená v obci minimálne - pravádzkou DREVSTAV s
drevospracujúcou a stavebnou výrobou, s počtom pracovníkov 12. Prevádzka je
umiestnená na východnom okraji obce v bývalom areáli poľnohospodárskeho
družstva.
Výrobné areály na východnom okraji obce sú nedostatočne využité, v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Sú možnou rezervou pre rozvoj výroby v obci,
vzhľadom k dopravnému napojeniu cez obytné plochy a centrum obce je potrebné
zabrániť v nich umiestneniu prevádzok s vysokými nárokmi na objem nákladnej
dopravy.
Poloha obce mimo hlavných dopravných ťahov, charakter existujúcej urbanistickej štruktúry a prírodné podmienky (terénny reliéf, náchylnosť na zosuvy) nevytvárajú v obci dobré podmienky pre umiestnenie rozsiahlejších plôch priemyselnej
výroby. Obec má podmienky len pre umiestnenie plošne nenáročných prevádzok s
nezávadnou výrobou (kontakt s bývaním) a nízkym objemom nákladnej dopravy.
Z uvedených dôvodov neboli v návrhu ÚPN navrhnuté nové plochy pre rozvoj výroby a skladov - predpokladáme len využitie existujúch plôch a plôch v ich bezprestrednej blízkosti. Malé výrobné prevádzky (s charakterom výrobných služieb) bez
nepriaznivých vplyvov na bývanie je možné umiestniť v obytnom území.
V princípoch rozvoja priemyselnej výroby a stavebníctva v okrese Dolný Kubín
podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja sú obsiahnuté zásady, ktoré boli rešpektované aj
pri návrhu ÚPN obce :
• prednostne využívať priestorové možnosti súčasných extenzívne využívaných
areálov
• prijať opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia.
• vytvoriť podmienky pre rozvoj turizmu ako významného hospodárskeho odvetvia (v zmysle ekonomického prínosu)
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Terciálny sektor
Predstavuje občianska vybavenosť v obci (školstvo, maloobchod, služby, verejná správa), kde je trvale zamestnaných 73 pracovníkov (máj 2007).
Obec Chlebnice je možné charakterizovať ako obec s pomerne nízkou podnikateľskou aktivitou, v okresnom meradle s priemernou mierou nezamestnanosti.
V celom regióne Oravy je potrebné hľadať nové možnosti, programy a ponuky,
využívajúce miestne zdroje surovín a regionálne špecifiká :
- pestovanie technologických plodín pre rozvoj remeselných výrob, výroba ekologicky nezávadných produktov
- obnova remeselnej výroby – súkeníctvo, výroba ručne tkaných kobercov, spracovanie kožušín a výrobkov z kože, hrnčiarstvo, košikárstvo
- obnovenie tradičných textilných výrobkov – doplnky, hračky, využitie ľudových
motívov a techník
- výroba finálnych výrobkov z dreva (hračky, nábytok)
Budúci hospodársky rozvoj obce je potrebné orientovať najmä na rozvoj turizmu. Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja je podpora hospodárskej základne prostredníctvom turizmu na Orave prioritná a je potrebné vytvoriť podmienky pre rozvoj turizmu ako významného hospodárskeho odvetvia (v zmysle ekonomického
prínosu). Obec má dobré predpoklady najmä pre rozvoj vidieckeho turizmu, zameraného na agroturistiku, prípadne ekoturistiku. Táto skutočnosť predstavuje významný potenciál pre hospodársky rozvoj obce, spojený s rozvojom služieb pre turizmus.

B.6.4 NÁVRH RIEŠENIA REKREÁCIE A TURISTICKÉHO RUCHU
Obec s katastrálnym územím má veľmi dobré podmienky pre rozvoj turizmu,
najmä vidieckeho – v súčasnosti sú takmer nevyužité. Rezervy sú najmä
v nedostatočnej vybavenosti pre turizmus - vybavenosť pre športové aktivity a
voľný čas, ubytovacie a stravovacie kapacity - návrh územného plánu obce vytvára územné predpoklady pre ich vybudovanie.
V navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúre odvetvia rekreácie podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja je okres Dolný Kubín súčasťou RužomberskoDolnokubínskej oblasti cestovného ruchu. Pokrývajú ho dva rekreačné krajinné
celky (RKC) – RKC Dolný Kubín a okolie a RKC Zázrivá. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom svojho RKC je mesto
Dolný Kubín. Obec leží mimo navrhovaných rekreačných priestorov, vyčlenených v
rámci ÚPN-VÚC Žilinského kraja.
Podľa Regionalizácie cestovného ruchu v SR (r.2005) patrí obec do Oravskej
oblasti cestovného ruchu s národným významom v strednodobom časovom horizonte a medzinárodným významom v dlhodobom horizonte a so zameraním na
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dlhodobý a krátkodobý pobytový turizmus. Z činností s najvyšším dlhodobým potenciálom sú pre riešené katastrálne územie aktuálne :
-

pobyt v lesnom (horskom) prostredí,
pešia turistika,
lyžiarska turistika,
pobyt na vidieku,
perspektívne - zjazdové lyžovanie.

V roku 2007 bol spracovaný s podporou EÚ programový a plánovací dokument "Rozvojový plán Dolnej Oravy - Aktivizácia turistického ruchu", ktorý riešil
problém nedostatočnej dopravnej a technickej infraštruktúry ako hlavného faktora
obmedzujúceho využitie potenciálu územia pre cestovný ruch. V súčasnosti je cestovný ruch jediné hospodárske odvetvie, ktoré dáva šancu pre rýchle zvýšenie
konkurencieschopnosti a prosperity Oravského regiónu, ktorý je turisticky vysoko
atraktívny a dopravne dobre prístupný. Súčasné využitie turistického a rekreačného potenciálu Dolnej Oravy je nevyvážené a celkove nízke. Aktivizácia a rozvoj turizmu umožní nahradiť a prekonať úbytok hospodárskych aktivít a pracovných príležitostí spôsobených transformáciou priemyselnej výroby. Podporí aj revitalizáciu
a oživenie obcí, ktorých rozvoj bol obmedzený environmentálnou záťažou, stavebnými uzáverami a rozpadom systému družstevného poľnohospodárstva.
V popredí záujmu účastníkov turizmu bola hlavne horská turistika, zimné lyžovanie,
atraktívne prírodné výtvory, kultúrne pamiatky a podujatia, prípadne relax v chatách, chalupách a v lacnejších rekreačných zariadeniach. Tieto aktivity sú viac zastúpené v západnej časti územia a v údolí rieky Oravy. Tu je využitie potenciálu
vyššie. Vo východnej časti, kde je aj horšia dopravná prístupnosť, je turistický potenciál ešte skoro nedotknutý. Osídlenie Skorušín mimo hlavného ťahu je podľa
uvedeného dokumentu vhodné pre unikátny turistický agropark.
Analýza turistického potenciálu a možnosti jeho efektívneho využitia ukazujú, že
mnohé danosti a aktivity prekračujú hranice katastrov jednotlivých obcí. Ich rozvoj
si nevyhnutne vyžaduje koordináciu a kooperáciu na vyššej úrovni. Tú predstavuje
navrhnutá štruktúra turistických krajinných celkov, ktorá je založená na prirodzených priestorových a funkčných väzbách. Umožňuje využiť komparatívne výhody
investičných stimulov a zvýšiť synergický efekt atraktivity, vybavenosti a návštevnosti turistického krajinného celku pre všetky participujúce obce. Obec Chlebnice
bola zaradená do turistického krajinného celku (TKC) Dlhá nad Oravou spolu obcami Dlhá nad Oravou (centrum TKC) , Sedliacka Dubová a Krivá.
Územný potenciál a podmienky rozvoja turizmu KC Dlhá nad Oravou (podľa Rozvojového plánu Dolnej Oravy, 2007)

KC

Obec

Primárny potenciál
Hor- Pri
Viský vode diec
ky

Vybavenosť

Mest Kú- Poz- Hob Priemer Zá- Vyš- Špeský peľ- ná- -by index
klad šia ciný
vací
primár. ná
fická
potenciálu
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Primárny potenciál

7.

Vybavenosť

Dlhá n. Oravou

2

2

2

0

1

2

1

1,4

3

1

0

1,3

Krivá

2

2

2

0

1

1

2

1,4

3

2

0

1,7

Chlebnice

2

1

3

0

1

2

1

1,4

3

1

1

1,7

Sedl. Dubová

2

1

2

0

1

2

2

1,4

2

1

0

1,3

2

2

2

0

1

2

1,4

3

1

0

1,5

KC Dlhá nad Oravou

2

Tecnická infraštruktúra (z hľadiska potenciálneho rozvoja turizmu)

KC

7.

Infraštruktúra

Obec
doprava

Rozvoj

vodovod

kanalizácia

el. energ.

zem.
plyn

index
techn.
infraštr.

možnosti

preIndex
kážky podmien.
rozvoja

Dlhá n. Oravou

2

3

2

2

2

2,2

1,4

0,7

8,9

Krivá

3

3

2

2

2

2,4

1,8

0,7

13,9

Chlebnice

1

3

1

2

2

1,8

1,7

0,6

11,7

Sedl. Dubová

2

3

1

2

2

2,0

1,6

0,7

10,8

2

3

2

2

2

2,1

1,6

0,7

45,3

KC Dlhá nad Oravou

Primárny potenciál:
- INDEX: analytický údaj o celkovom potenciáli obce pre turizmus v porovnaní s
ostatnými obcami subregiónu
- HODNOTA: 4=vysoký, 3=dobrý, 2=vyhovujúci, 1=nízky, 0=žiaden
Vybavenosť:
- INDEX:

analytický údaj o vybavenosti obce pre turizmus v porovnaní
s ostatnými obcami subregiónu

- HODNOTA: 4=veľmi dobrá, 3=dobrá, 2=vyhovujúca, 1=nevyhovujúca, 0=žiadna
Techn. infraštruktúra: -hodnotenie infraštruktúry obce z hľadiska potrieb turizmu
- HODNOTA: 4=veľmi dobrá, 3=dobrá, 2=vyhovujúca, 1=nízka, 0=žiadna
ROZVOJ - MOŽNOSTI: koeficient valorizácie, silné stránky a príležitosti územia
- PREKÁŽKY: koeficient regresu, slabé stránky a ohrozenia územia
Optimálna turistická návštevnosť v katastrálnych územiach obcí turistického krajinného celku Dlhá nad Oravou
Rekreačný
priestor

Návštevnosť prírodnej krajiny
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Návštevnosť prírodnej krajiny
rekreač- funkč- osôb
ná kra- ný typ na ha
jina v
ha

Návštevnosť osídlenia

kapaci- reduk- návšpočet
ita kra- čný
tevnosť obyvajiny os./ koef.
teľov
/deň

veľkoef.
kostný záťaže
typ
sídla
sídla

návštevnosť
osôb/
deň

Dlhá n. O.

730

B.2.b

8

5 840

0,81

4 730

1 392

III.

0,30

420

5 150

Krivá

620

B.2.b

8

4 960

0,81

4 020

808

III.

0,30

240

4 260

Chlebnice

793

B.2.a

10

7 930

0,90

7 140

1 600

V.

0,25

400

7 540

Sedliacka
Dubová

384

B.2.b

8

3 072

0,81

2 490

502

III.

0,30

150

2 640

KC spolu

2 527

-

-

21 802

-

-

-

1 210

19 590

18 380 4 302

Záverečným výstupom z analýzy a hodnotenia turisticko-rekreačného potenciálu
Dolnej Oravy je stanovenie predpokladov pre vytvorenie systémovej štruktúry
funkčných jednotiek turizmu v ukazovateli „vhodnosť pre funkčný útvar rekreácie a
turizmu“ pre každú základnú územnú jednotku t.j. pre mesto Dolný Kubín a ostatné obce navrhovaného subregiónu Dolná Orava. Obci Chlebnice bola priradená
funkcia strediska vidieckeho turizmu a jej katastrálne územie bolo začlenené do potenciálneho regionálneho turistického parku s názvom
"Skorušinský turistický agropark".
Do Skorušinského turistického agroparku
sú zahrnuté turistické krajinné celky
Dolný Kubín - východ (DK - Srňacie, DK - Medzihradné, Bziny, Medzibrodie, Pucov,
Pokryváč), Oravský Podzámok (Oravský Podzámok, Horná Lehota, Pribiš), Dlhá n.
Oravou (Dlhá nad Oravou, Krivá, Sedliacka Dubová, Chlebnice) a Malatiná (Malatiná, Osádka).
Okrem hodnotného krajinného prostredia, vhodného pre vidiecky turizmus, sú v
katastrálnom území Chlebnice podmienky pre zjazdové lyžovanie a v údolí potoka
Veľký Klin je oblasť výskytu geotermálnych vôd (cez katastrálne územie obce prebieha perspektívna oblasť výskytu geotermálnych vôd č.8 - Skorušinská panva).
V ÚPN navrhnujeme lyžiarsky zjazdový areál v juhovýchodnej časti katastrálneho
územia obce. Sedačková lanovka na vrch Súšava je zahrnutá tiež v Zmenách a doplnkoch ÚPN VÚ Žilinského kraja z roku 2005, okrem nej navrhujeme v lokalite umiestnenie niekoľkých lyžiarskych vlekov.
V údolí potoka Veľký Klin sú navrhnuté plochy pre umiestnenie vybavenosti, potrebnej pre navrhovaný lyžiarsky areál, zároveň aj pre využitie zdroja geotermálnej
vody.
Na rôznych miestach katastrálneho územia, najmä v blízkosti potokov, v posledných rokoch živelne vyrastajú chaty, majúce sezónny hospodársky alebo rekreačný
charakter. Chatové lokality pri hornom toku Chlebnického potoka a v údolí potoka
Ráztoky sú v prostredí, vhodnom na rekreáciu - navrhujeme ich začlenenie do re47
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kreačného územia, ich dobudovanie a napojenie na technickú infraštruktúru. Rozptýlenú zástavbu v iných lokalitách navrhujeme bez rozvoja a bez napojenia na
technickú infraštruktúru - so sezónnym hospodárskym využitím pre práce v poľnohospodárstve a v lese (senníky, prístrešky pre pastierov dobytka a úkryt pred dažďom, a pod.)
Významná z hľadiska rozvoja turistického ruchu je poloha v susedstve s aglomeráciou rekreačných útvarov Huty - Borové v Liptovskej oblasti cestovného ruchu. V
návrhu ÚPN predpokladáme využitie potenciálnych funkčných a priestorových väzieb, najmä prepojenie atraktivít v jednotlivých katastrálnych územiach sieťou turistických, cyklistických, lyžiarskych bežeckých trás, ale aj lyžiarskych zjazdoviek
(cez vrch Súšava) a vybudovanie miestnej komunikácie po hranicu s katastrom obce Veľké Borové (cez dolinu Veľkého Klina k "Penziónu pri veži").

B.7.

ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY
PRED POVODŇAMI

Územie obce Chlebnice podľa nariadenia vlády 565/2004 patrí do územného
obvodu Dolný Kubín, ktorý je zaradený do III kategórie. Kategorizácia územných
obvodov vyplýva z anylýzy územia z hľadiska možných mimoriadných udalostí a
pre obdobie vojny a vojnového stavu.
Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva rozdielne podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky takto :
• na území III. kategórie v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia, v riešenom území pre budovy občianskej vybavenosti nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,
• na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50
ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch, alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne.
Na územie obce nezasahuje žiadna oblasť ohrozenia a preto je na jej území
potrebné len budovanie plynotesných úkrytov alebo jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne pre menšie bytové domy a rodinné domy.
V zmysle zákona 42/1994 je Odbor krízového riadenia Obvodného úradu
dotknutým orgánom v územnom konaní, teda pri žiadosti o územné rozhodnutie je
potrebné Odbor krízového riadenia Obvodného úradu požiadať o vyjadrenie.
Pre obec nie sú k dispozícii hranice územia, ohrozeného 50, resp. 100 ročnou
vodou. Nové plochy pre rozvoj obce sú navrhnuté v priamom kontakte so zastavanými plochami, resp. medzi zastavanými plochami – potenciálne riziko záplav je
rovnaké na súčasne zastavaných i navrhovaných plochách. Pre upresnenie rizika
záplav odporúčame zabezpečiť u oprávnenej odbornej organizácie určenie plôch,
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ohrozených 50 a 100 ročnou vodou hydrotechnickým výpočtom a v prípade preukázania ohrozených plôch navrhnúť pre tieto plochy ochranné technické opatrenia.

B.8

NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV
ÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Katastrálne územie Chlebnice má vrchovinný až hornatinný charakter. Z geomorfologického
hľadiska patrí severný okraj patrí k Oravskej vrchovine, južná
časť k Skorušinským vrchom. Povrchové tvary terénu odrážajú geologickú stavbu
- reliéf flyšovej vrchoviny je monotónnejší. Povrch riešeného územia je rozčlenený
dolinou Chlebnického potoka a jeho prítokov.
Riešené územie je svahovité, s prevládajúcim sklonom terénu nad 7º, rovinatý terén sa tu nevyskytuje. Sklonitosť reliéfu ovplyvňuje dynamiku pohybu vody
a materiálu po svahu, jeho smer a silu. Súčasne podmieňuje rôznorodosť krajinných ekosystémov a diferencuje možnosti ich poľnohospodárskeho /aj iného/ využitia.
Z hľadiska štruktúry pozemkov katastrálneho územia z celkovej výmery
2527,39 ha tvorí 1465,07 ha (58,0 %) poľnohospodárska pôda; 702,64 ha (27,8
%) lesná pôda; 24,84 ha (1,0 %) vodné plochy; 82,11 ha (3,2 %) zastavané plochy a 252,71 ha (10,0 %) ostatné plochy.
Riešené územie patrí do vegetačného lesného stupňa jedľovo-bukového. Jeho
drevinové zloženie je oproti pôvodnému málo zmenené. Lesné plochy sú sústredené vo vyšších polohách a lemujú katastrálne územie vo východnej a južnej časti,
odtiaľ plynule plochami nelesnej drevitej vegetácie zostupujú do nižších polôh aj v
ostatných častiach katastra. Lesy sú prevažne smrekové. Vyskytuje sa aj smrekovec, borovica, javor, jaseň, hrab, breza, brest a lipa.
Lesné plochy v katastrálnom území majú výlučne hospodársku funkciu - lesy
osobitného určenia, ani ochranné lesy sa tu nevyskytujú. Pri hospodárení na lesnom fonde je žiadúce podporiť prirodzené lesné spoločenstvá, zachovať podiel
listnatých drevín, pri ťažbe dreva vylúčiť holoruby. Vo flyšovom pásme treba venovať zvýšenú pozornosť dostatočnému zastúpeniu, správnemu rozloženiu a porastovej štruktúre lesných a trávnatých porastov ako preventívnemu opatreniu,
ktoré umožňuje účinne bojovať proti väčšiemu riziku erózie a zosuvov. Vysoký podiel trvalých trávnych porastov (55,9 %) a lesov (27,8 %) v katastrálnom území
obce je znakom ekologicky stabilnej krajiny.
Súčasná (druhotná/ štruktúra) krajiny
Krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne alebo
úplne pozmenených dynamických systémov. Pre naše potreby, pri komplexnom
chápaní krajiny je to priestorové rozloženie a vzťahy medzi základnými /tiež komplexnými/ jednotkami krajiny a ich súbormi /geobiokomplexy, geobiocenózy, eko49
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systémy/. Súčasná krajinná štruktúra, t.j. priestorové rozmiestnenie jej prvkov
poskytlo rámcovú predstavu o ekologických predpokladoch územia so zreteľom na
ich súčasné využívanie. Súčasná krajinná štruktúra riešeného katastrálneho územia
bola v KEP (krajinno-ekologickom pláne) charakterizovaná k určitému časovému
obdobiu (jún 2007). Krajinná štruktúra poslúžila ako jeden zo základných analytických podkladov, jej hodnotenie bolo významným podkladom pre typizáciu biologických komplexov a bola premietnutá aj do ekologickej typizácie a regionalizácie
krajiny katastrálneho územia.
Výsledky terénneho prieskumu potvrdili skutočnosť, že súčasná organizácia
krajiny mikroregiónu je postavená na rešpektovaní krajinnoekologických podmienok /potenciálu/ priestoru. Priestorové rozmiestnenie jednotlivých prvkov krajinnej
štruktúry dôsledne vychádza z morfologického charakteru územia. Súbor týchto
prvkov je situovaný tak, aby čo v najväčšej miere využíval dostatočne vhodné
priestorové podmienky. Plošne podstatný podiel z prvkov štruktúry krajiny zaberajú lesné komplexy, tvoriace akúsi „obruč“/západ, juh, východ/ katastra.
V prechodnej, kontaktnej zóne medzi lesnou a poľnohospodárskou krajinou
/opustené, nevyužívané plochy/ začína nastupovať sukcesívny proces, v niektorých
lokalitách výrazný, má už charakter lesných komplexov /súvisle zapojená vegetácia/. Medzi štrukturálnymi prvkami poľnohospodárskej krajiny prevládajú trvalo
trávne porasty /najmä kosné lúky/, v blízkom okolí sídla sa často striedajú
s ornými pôdami úzkoblokovými – záhumienky. Táto skladba prvkov krajiny štruktúry vytvára vhodné podmienky pre vysoký stupeň plošnej diverzity, ale aj výrazne
plní ekostabilizačnú, krajinnotvornú a v neposlednej miere aj estetickú funkciu.
Prvky krajiny s intenzívnym poľnohospodárskym využívaním /orné pôdy veľkoblokové/ sa v riešenom území nenachádzajú. Krajinná rozptýlená nelesná vegetácia
má prevažne charakter vegetácie sprievodnej /Chlebnický potok a ostatné vodné
toky v území/. Tieto línie predstavujú základnú kostru ekologickej stability katastrálneho územia.
Všeobecne možno konštatovať, že priestorová organizácia prvkov štruktúry
krajiny rešpektuje jej krajinnoekologické podmienky /potenciál/.
ÚSES (Územný systém ekologickej stability)
Pre katastrálne územie obce Chlebnice nie je spracovaný návrh Miestneho územného systému ekologickej stability.
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dolný
Kubín, (Tiliana, Bratislava 1993) sú v riešenom kat. území v priestoroch
a lokalitách s vysokou krajinnoekologickou hodnotou územia navrhnuté tieto prvky kostry územného systému ekologickej stability nadregionálneho a regionálneho
významu:
• severovýchodnou časťou kat. územia sa tiahne biokoridor nadregionálneho významu, spájajúci biocentrum nadregionálneho významu Osičiny (v k.ú. Dlhá nad
Oravou a v k.ú. Krivá) s nadregionálnym biocentrom Prosečné - Čierna hora,
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• na južnom okraji navrhované biocentrum regionálneho významu č. 100 - Ostrý
vrch, prepojené s nadregionálnym biokoridorom Osičiny - Prosečné (Čierna hora)
navrhovaným biokoridorom regionálneho významu cez kótu Diel,
• pozdĺž Chlebnického potoka vedie trasa navrhovaného biokoridoru regionálneho
významu.
Návrh kostry územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom
priestore ekologickú sieť, ktorá :
• zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom
v území,
• vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región (biocentrá)
• umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov (biokoridory)
• zlepšuje pôdoochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky určenia základných opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.
Z hľadiska ekologickej stability (RÚSES) má katastrálne územie stredný (časť
západne od zastavaného územia) až vysoký stupeň stability (východne od zastavaného územia). Zastavané územie obce má stupeň ekologickej stability veľmi
nízky.
V riešenom území nie sú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia prírody. V celom katastrálnom území platí (v zmysle zákona
č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a o zmene a doplnení niektorých zákonov) všeobecná ochrana prírody a krajiny a prvý stupeň ochrany. Do riešeného katastra
nezasahujú žiadne územia, zaradené do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu, ani navrhované vtáčie územia.
V riešenom území je jeden chránený strom – smrekovec opadavý na
cintoríne nad kostolom. Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja je k.ú. Chlebnice zaradené do krajinného priestoru zmiešanej krajiny, charakteristika je uvedená v nasledovnej tabuľke:
rajinný
priestor

Zmiešaný

Funkcia
Ekologickoprodukčná

Charakteristika
Ochrana prírody a krajiny
Krajinný priestor má vysoké zastúpenie ekologicky významných segmentov, ktoré sú zaradené do ÚSES nadregionálneho, regionálneho a lokálneho významu, platia všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny
okrem častí chránených území príslušnej kategórie a území tvoriacich
kostru ekologickej stability.
Lesná výroba
Má v krajinnom priestore vo vzťahu k rozsahu lesnej pôdy značný význam, lesohospodárska činnosť musí zohľadňovať ekologické a environmentálne aspekty, ktoré lesy v danom priestore plnia.
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rajinný
priestor

Funkcia

Charakteristika
Poľnohospodárska výroba
Má vo vzťahu k rozsahu poľnohospodárskej pôdy značný význam.
Vzhľadom na nízky produkčný potenciál a vysokú krajinnoekologickú
hodnotu celého krajinného priestoru je doporučené uplatňovanie alternatívneho
(organického)
poľnohospodárstva
formou
lúčnopasienkárskych hospodárstiev.
Rekreácia
Vysoká krajinno-ekologická hodnota priestoru vytvára prirodzené predpoklady pre výraznejšie využívanie priestoru pre rekreačné aktivity rôzneho charakteru (pobytová, pohybová, agroturistika).
Investičná výstavba
Viaže sa na všetky aktivity, navrhnuté územným plánom, potrebné je
však zabezpečiť ochranu územia začleneného medzi prvky ekologickej
siete.

Krajinnoekologické odporúčania z "Krajinno-ekologického plánu", RNDr.
Pavel Auxt, 2007)
Nakoľko výsledky optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania priestoru katastrálneho územia potvrdzujú základný rámec vhodnosti súčasnej organizácie krajiny riešeného priestoru a neodporúčajú zásadné zmeny v nej,
pre udržanie a zveľaďovanie celkovej /aj ekologickej/ stability krajiny katastra, vyplývajú z nich predsa len niektoré požiadavky či potreby rešpektovania základných,
ale aj špecifických krajinnoekologických zákonitostí:
• na lesnom pôdnom fonde postupne meniť /dlhodobo/ drevinové zloženie jestvujúcich monokultúr na porasty blízke štruktúrou a druhovou skladbou prirodzeným
lesom s cieľom zvýšenia podielu odolnosti voči imisiám
• na lesnom pôdnom fonde hospodáriť so zreteľom na ochranu druhov najmä fauny, viažúcej sa na túto oblasť, pri výrobnej činnosti /ťažba/ rešpektovať záujmy
zachovania územného systému ekologickej stability /biocentrá, biokoridory/, vytvárať optimálne podmienky pre pokojný život týchto druhov /stanovištia, migračné
koridory/, v týchto priestoroch ponechávať dostatočný počet starých /aj odumretých/ stromov v závislosti na ornotocenózach a ďalších špecifických podmienkach.
• striktne zachovať základnú kostru súčasnej priestorovej organizácie prvkov krajinnej štruktúry ako predpokladu udržania vysokého stupňa ekologickej stability
a vysokej priestorovej diverzity, podobne platí aj pre ich funkčné využívanie
/zachovať a udržiavať súčasný stav/,
• rámcovo ponechať prirodzenú tvorbu krajiny /sukcesný proces/ v odľahlejších
polohách, kde sa prestalo /prestane/ hospodáriť, alebo v ťažko dostupných polohách, monitorovať súčasný stav, zabrániť ďalšiemu postupu procesu, podľa možností nedopustiť v týchto plochách súvislé plošné zarastanie náletovou vegetáciou,
zabrániť plošnému zápoju vegetácie, v zásade udržať súčasný stav,

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

• v morfologicky výrazne rizikových plochách /najmä vo vyšších polohách/ nutnosť periodickej starostlivosti o krajinu – prekášanie, zmarenie zárodku vzniku
rýchleho odtoku vôd z prudkých prívalových dažďov /dažďom uľahnutá vysoká
tráva zabraňuje dostatočnému vsaku, tvorí klznú plochu, urýchľuje a zintenzívňuje
povrchový odtok – vznik záplav,
• nelesnú rozptýlenú vegetáciu v krajine /v poľnohospodárskej časti/ monitorovať, periodicky ošetrovať, zmladzovať, sprievodnú vegetáciu tokov v riešenom území chápať ako základnú kostru ekologickej stability územia,
• nedopustiť narušenie súčasnej sídelnej štruktúry plošne nevhodnou /blokovou/
výstavbou v tomto type krajiny, zachovať a udržiavať súčasný charakter sídla,
• požiadavky na bytovú výstavbu v prvom rade uspokojovať najmä v intraviláne
obce /volné preluky/, možnosť sústredenej výstavby v severnej časti sídla, menšie
plochy v západnej časti, zabrániť možnej zástavbe vo voľnej krajine /nevhodná
v tomto type prostredia, krajiny/,
• vo východnej časti sídla /priestor bývalého poľnohospodárskeho družstva/ možnosť vybudovania priemyselnej plochy, areálu s prevádzkami, službami nezávadnými pre kvalitu životného prostredia,
• pri hospodárskom /poľnohospodárstvo/ využívaní krajiny dbať na zachovanie
vysokej ekologickej stability celého priestoru, obzvlášť dbať na ochranu sídla
/centrálna, východná a západná časť – riziko zvýšeného možného ataku vôd
z prívalových, prudkých dažďov/, v týchto častiach zachovať plochy s vysokou
ekologickou stabilitou – plochy s prirodzenou tvorby krajiny,
• v kontaktnej zóne sídla s voľnou poľnohospodárskou krajinou čo v najväčšej
miere vylúčiť súvislé plochy, priestory s ornou pôdou - záhumienky, hospodáriť
zväčša lúčno – pasienkovou formou – prirodzená ekostabilizačná, pôdoochranná
a elementárna protipovodňová ochrana,
• plochy s dominantnou prevahou orných pôd úzkoblokových – možnosť záhumienky sústrediť do lokality východne od kóty Ďavčovka, v južnej časti lokality Zahumenice, v severnej časti lokality Na Kre a v nivnej časti Chlebnického potoka
v severnej časti sídla – rešpektovanie morgologických a pôdnoekologických podmienok,
• v priestoroch severovýchodne od sídla v lokalitách Medzi potokmi a Úboč,
v lokalite Záhumenice severozápadne od sídla a južných a juhovýchodných polohovo vyšších priestoroch možnosť sústrediť mozaikovité využívanie týchto priestorov /striedanie trvalo trávnych porastov – kosné lúky a orné pôdy úzkoblokové –
záhumienky/ – výrazný ekostabilizačný, krajinnotvorný a estetický prvok, ale aj prirodzené protipovodňová ochrana,
• podobne /mozaika kosné lúky, úzkobloková orná pôda/ možnosť využívať severné svahy doliny potoka Ráztoky v severnej časti katastrálneho územia,
• ostatné priestory poľnohospodárskej časti krajiny možnosť využívať formou trvalých trávnych porastov – kosné lúky, v morfologicky ťažších podmienkach
/východné svahy Dielového potoka/ a polohovo vyššie priestory /najmä na úpätných svahoch Chočského pohoria/ využívať ako trvalo trávne porasty - pasienky,
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• polohovo vyššie priestory využívať lúčno – pasienkárskym spôsobom /pasienky
periodicky prekášať/ - krajinnotvorná a estetická funkcia, prirodzená protipovodňová ochrana a pod.,
• priestor Kamenného potoka od lokality Setiská možnosť využívať nenáročnou
formou rekreácie – chatová lokalita, lokalita aktívneho oddychu, nenáročný turizmus, relax a pod., zabrániť výstavbe pre túto oblasť netypických rekreačných objektov,
• priestor doliny Dielového potoka a priľahlé svahy možnosť využívať ako relaxačný priestor formou nenáročného turistického vyžitia – nenáročná rodinná turistika, podporiť rôznymi atraktívnymi sprievodnými aktivitami možnosť zriadenia oddychových plôch /besiedky, lavičky, prístrešky a pod.), zabrániť chatovej výstavbe,
• v priestore lokality Setiská /priestor poľnohospodárskych objektov/ možnosť vybudovať rekreačný priestor s agroturistickým zameraním - farma, ranč a pod.,
• využiť kvalitné prírodné podmienky, potenciál na rozvoj cykloturizmu s rôznou
náročnosťou a možnosťou výberu, podobne ako pri turizme podporiť rôznymi atraktívnymi podujatiami /jazda do vrchu, zjazd, slalom a pod./, v zimnom období
bežecké rekreačné lyžovanie.
Výsledky spracovaného Optimálneho priestorového usporiadania a funkčného
využívania priestoru katastrálneho územia Chlebnice /“krajinnoekologický plán“/
potvrdzujú skutočnosť, že súčasná organizácia štrukturálnych prvkov krajiny
/organizácia krajiny/ v zásade zohľadňuje a rešpektuje základné krajinnoekologické danosti, podmienky či potenciál priestoru katastrálneho územia. „Krajinnoekologický plán“
len korigoval menšie kolízne plochy v organizácii krajiny
a detailnejšie špecifikoval optimálne možnosti funkčného využívania riešeného
priestoru.

B. 9. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
B. 9.1 DOPRAVA
Koncepcia prepravných vzťahov
Koncepciu súčasných i budúcich prepravných vzťahov podmieňujú predovšetkým väzby na relevantné sídelné a správne centrá, väzby na výrobné plochy
a priemyselné parky, väzby na plochy vybavenosti, pokiaľ nie sú súčasťou sídelných centier. Realizáciu prepravných vzťahov obce voči lokalitám ktoré generujú
prepravné vzťahy zabezpečuje dopravná infraštruktúra (komunikácie, zariadenia,
dopravné prostriedky). Predmetom dopravného riešenia v územnom pláne je územne determinovaná infraštruktúra.
Z hľadiska spádovosti je obec Chlebnice súčasťou dopravno-gravitačného
(nodálneho) regiónu severozápadné Slovensko (Žilinský a Trenčiansky kraj)
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s gravitačným centrom v polohe aglomerácie Žilina/Martin. Hlavné sídelné
a dopravné osi dopravno-gravitačného regiónu tvoria trasy európskych cestných
a železničných koridorov TEN-T (Bratislava – Žilina – Košice a Žilina – Čadca). Regiónom Oravy prechádza doplnkový cestný koridor v trase Trstená – Dolný Kubín –
Kraľovany.
Obec Chlebnice má malý vonkajší dopravný význam, generuje len prepravné vzťahy obyvateľstva obce voči vonkajším dopravno-gravitačným centrám. Poloha obce medzi dopravno-gravitačnými centrami okresnej úrovne Dolný Kubín –
Tvrdošín formuje jej prepravné vzťahy k uvedeným centrám. Silnejšia väzba
k Dolnému Kubínu je daná umiestnením okresnej vybavenosti v tomto meste. Prepravné vzťahy obce závisia od dopravnej atraktivity najbližších centier, i od samotnej pozície obce v rámci dopravno-gravitačnej oblasti Severozápadného Slovenska
(Žilinský a Trenčiansky kraj). V tomto kontexte je dopravný význam obce zanedbateľný a preto nie je potrebné v ÚPN-O Divina modelovať vnútorné a vonkajšie
prepravné vzťahy. K návrhu dimenzovania hlavných komunikácií obce postačí použitie koeficientovej metódy rastu prepravnej záťaže.
Najbližšie od obce Chlebnice, ako súčasť doplnkového cestného koridoru
TEN-T, je plánovaná rýchlostná cesta R3 v úseku Dolný Kubín – Trstená. Trasa
cesty bude realizovaná v územnom koridore rieky Orava, v súbehu s existujúcou
cestou I/59. V rámci Vládou SR schválených materiálov výstavby siete diaľníc
a rýchlostných ciest, pre tento úsek nie je zatiaľ známy termín výstavby
a uvedenia do prevádzky. Najbližšie plánované križovatky rýchlostnej cesty R3 od
obce Chlebnice budú Horná Lehota a Krivá. V súčasnosti je obec Chlebnice prepojená s cestnou sieťou medzinárodného a celoštátneho významu I/59 – E77 prostredníctvom cesty III/059024. Cesta sa v obci Dlhá nad Oravou pripája na cestu
I/59.
Infraštruktúra železničnej, kombinovanej, leteckej a vodnej dopravy sa na
území obce Chlebnice nenachádza a nie sú schválené alebo známe zámery ktoré
by v budúcnosti jej lokalizáciu pripravovali.
Koncepcia vonkajších prepravných väzieb obce Chlebnice predpokladá:
- prioritnú väzbu na mesto Dolný Kubín ktoré je okresným centrom,
- realizáciu prepravných vzťahov prostredníctvom cestnej infraštruktúry,
- v deľbe prepravnej práce snahu o vyvážený pomer medzi individuálnou
automobilovou dopravou (IAD) a autobusovou hromadnou dopravou osôb (AHD).
V rámci pravidelného 5 ročného celoštátneho sčítania cestnej dopravy, ktoré
vykonáva Slovenská správa ciest, nebolo bolo v rokoch 1985 až 2005 realizované
sčítanie na ceste III/059024, ktorá tvorí hlavnú dopravnú- zbernú i obslužnú- os
obce Chlebnice. Chýbajúce hodnoty dopravnej záťaže budú nahradené priemernými hodnotami záťaže ciest III. triedy ktoré sú uvedené v Metodickom pokyne
1/2006, vydanom SSC. Priemerná hodnota RPDI (ročný priemer denných intenzít
za 24 hodín) na cestách III. triedy v Žilinskom kraji bola podľa celoštátnych sčítaní
v roku 2000 1 268 skut. vozidiel za 24/hod. a v roku 2005 1 526 skut. vozidiel za
55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

24/hod. (nárast dopravy koeficientom 1,20). V prípade obce Chlebnice budú uvedené hodnoty považované za východiskovú pozíciu pre dopravno-inžinierske
a stavebno-technické výpočty cesty III/059024.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky výpočtov predpokladaných dopravných záťaží na ceste III/059024 v obci Chlebnice. Hodnoty dopravnej záťaže
RPDI sú udávané v [skut.voz./24hod.]. K výpočtu boli použité rastové koeficienty
odvodené pre cesty III. triedy na území Žilinského kraja spracované v Metodickom
pokyne 1/2006“Metodický pokyn a návod prognózovania výhľadových intenzít na
cestnej sieti“.
Rok
Cesta
III/ 05924

Koef. rastu k roku 2005
Ľahké voz.

Spolu RPDI

Ťažké voz.

2000

-

1 268

2005

1,000

1 526

2010

1,10

1,07

1 656

2015

1,20

1,13

1 778

2020

1,3

1,19

1 900

Podľa tabuliek B.1 a B.2 prílohy B STN 73 6110 Projektovanie miestnych
komunikácií základné hodnoty prípustných intenzít dopravného prúdu Iz na dvojpruhových zberných MK, v prípade cesty III/059024 navrhovaná kategória MZ
8/50 pre roky 2015 a 2020 orientačne vyhovuje norme s až 10 násobnou kapacitnou rezervou.
Návrh základného dopravného systému obce
Základný dopravný systém obce bude pozostávať výhradne z infraštruktúry
pozemných komunikácií. Infraštruktúra iných druhov dopravy sa na riešenom území obce nenachádza. Pozemné komunikácie budú využívané pre účely samotnej
cestnej dopravy a za účelom dosiahnutia iných dopravných systémov, ležiacich
mimo obce prostredníctvom dopravných reťazcov ktorých článkom bude cestná
doprava (cesta - železnica, cesta- terminál kombinovanej dopravy, cesta- letisko,
cesta- prístav). Návrh základného dopravného systému, pozostávajúceho
z infraštruktúry cestnej dopravy je popísaný v nasledovnej kapitole.
Funkčné členenie a kategorizácia ciest
V časovom horizonte ÚPN obce Chlebnice - rok 2020- sa predpokladá zmena
v pripojení obce na nadradenú cestnú infraštruktúru. Najbližšie plánované križovatky rýchlostnej cesty R3 od obce Chlebnice budú Horná Lehota a Krivá. Cesta
III/059024 z obce Chlebnice bude na uvedené križovatky rýchlostnej cesty R3 pripojená prostredníctvom pôvodnej cesty I/59. Pripojením obce na rýchlostnú cestu
R3 sa výrazne zlepší jej dopravná dostupnosť.
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Hlavný cestnú komunikáciu v obci bude tvoriť i naďalej vytvárať cesta
III/059024 so zmiešanou zbernou a obslužnou funkciou, zaradená do funkčnej
triedy B3. V zásade základný komunikačný skelet obce dopĺňajú najdôležitejšie
miestne komunikácie, plošne pokrývajúce dopravnú obsluhu jednotlivých častí územia obce a prepájajúce zberné komunikácie, zaradené vo funkčnej triede obslužných komunikácií C2. Miestne komunikácie, zabezpečujúce prístup
k jednotlivým objektom, tvoria sústavu obslužných ciest C3 alebo upokojených obytných ulíc s rovnocennou pešou a automobilovou dopravou na hlavnom dopravnom priestore komunikácie. V rámci trás zberných komunikácií v zastavanom území sa uvažuje s realizáciou buď jednostranných alebo obojstranných chodníkov.
V prípade obslužných komunikácií sa uplatňuje zásada realizovať chodníky pozdĺž
komunikácii, tam kde je predpoklad dopravnej záťaže nákladnou dopravou.
Štruktúra základného komunikačného systému cestnej dopravy obce Chlebnice je popísaná v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. 1) Hlavný komunikačný systém obce Chlebnice – navrhovaný stav
Por
.č.

Cesta/MK

Úsek

1

III/
05924

Začiatok k.ú. od Dlhej nad O. – k.ú. za
predajňou COOP
Jednota

2

MK

3

MK

4

MK

5

MK

Pripojenie na cestu
III/059024 za predajňou COOP Jednota – obrátka autobusu – areál RD
Pripojenie na cestu
III/059024 za predajňou COOP Jednota – škola – koniec
zástavby obce
Pripojenie na MK č.3
pred školou – pokračovanie po existujúcej MK pod kostolom – predĺženie
po južných svahoch
zástavby obce – areál RD
Pripojenie na MK č.
3 a 4 pri areály RD –
rekreačný areál

Funkčná
trieda

Požadovaná
kategória cesty
MZ
8/50-40

Stav
komunikácie

Navrhované úpravy
komunikácie

Existujúca

C2

MOU
6,5/30

Existujúca

Homogenizácia šírkového usporiada-nia
cesty, stavebná úprava neprehľadných
oblúkov, výstavba
chodníkov
a zastávkových pruhov
Homogenizácia šírkového usporiadania
cesty

C2

MOU
6,5/30

Existujúca

Homogenizácia šírkového usporiadania
cesty

C2

MOU
6,5/30

Existujúca
doplnená
o nové
predĺženie

Homogenizácia šírkového usporiadania
existujúceho úseku
cesty, predĺženie novej komunikácie

C3

MOK
6,5/30

Nová
komunikácia

Nová Komunikácia
k rekreačnému areálu
v smere na Malé Borové

B3

Celková rekonštrukcia cesty III/05924 je z hľadiska naliehavosti a finančnej
náročnosti málo pravdepodobná. Opravy ciest a MK formou postupného odstraňovania bodových závad však majú svoje opodstatnenie. Ide predovšetkým o opravy
neprehľadných úsekov ciest a MK kde šírka a smerové vedenie cesty vytvárajú kolízne body.
Súčasný stav existujúcich MK v Chlebniciach nezodpovedá normovým požiadavkám predovšetkým ich šírkového usporiadania, smerového a výškového vedenia. Úpravy stavu MK budú zamerané na rozšírenie šírkového usporiadania na
uvedenú kategóriu cesty. Okrem hlavných komunikácií sa v obci nachádza množstvo komunikácií funkčnej triedy C3 zabezpečujúcich prístup k jednotlivým objektom alebo k skupinám objektov. Priestorové pomery v obci – šírka disponibilného koridoru, situovanie komunikácií na svahoch – neumožňujú rozvinúť plnohod58
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notné šírkové a smerové parametre týchto MK. V prípade uvedených komunikácií
sa uvažuje s ich jednopruhovým obojsmerným usporiadaním v kategórii MOK
3,75/30. Podmienkou prevádzkovania uvedených komunikácií je zriadenie výhybní
vo vzdialenosti 100 m od seba a zriadenie obratísk na konci slepých úsekov ciest.
V smerovom vedení je potrebné dosiahnuť stav bezproblémovej prejazdnosti MK i
pre nevyhnutnú obsluhu územia, teda vozidlá hasičské, údržbové a záchranárske,
čo si bude vyžadovať úpravu oblúkov MK a oblúkov v križovatkách na ich prípustné hodnoty.
Koncepcia pešej a cyklistickej dopravy
Súvislá komunikačná infraštruktúra vyhradená len pešej dopravy v obci neexistuje. Pohyb chodcov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje po zberných
a obslužných komunikáciach slúžiacich pre automobilovú dopravu. Jednostranný
chodník prepája miestnu školu s priestorom pred obchodom Jednota
a s autobusovou zastávkou Jednota. Do miestneho kostola vedie prekryté schodište, radiace sa medzi pešie komunikácie.
Koncepcia a smerovanie hlavných trás pešej dopravy vychádza z návrhu
hlavných kompozičných urbanistických osí obce. Účelom návrhu chodníkov je poskytnúť chodcom bezpečné a príjemné dochádzkové i prechádzkové trasy. Štruktúra a lokalizácia trás pre chodcov spája všetky relevantné zdroje a ciele pešej dopravy v obci, ktoré sú umiestnené pozdĺž cesty III/059024. Vzhľadom na predpoklad, podľa ktorého obslužné komunikácie obce nebudú enormne zaťažovane
automobilovou dopravou, bude možné pre hlavné pešie trasy využívať i hlavné
dopravné priestory miestnych komunikácií.
Chodníky pri ceste by mali mať šírku 2 x 0,75 m + 50 cm na bezpečnostný
odstup od obrubníka cesty. Na chodníky v centre by mali byť pripojené pešie priestranstvá pred kostolom a školou.
V ostatných častiach obce budú občania pre peší pohyb využívať obslužné
komunikácie kategórií C2 a C3.
Neznačené cyklotrasy
Všetky začínajú na križovatke pri kostole a je možné ich zokruhovať s horeuvedenou značenou cyklotrasou. Povrch v zastavanej časti je asfalt, ostatné sú štrkové a prírodné lesné cesty.
Chlebnice - Malatiná , dolinou Malatinského potoka (6,1km)
Chlebnice - Malatiná , cez Dačkovku , Rakytinu (Tri sosny) a Malú horu (5,3km)
Chlebnice – Veľké Borové – rozhľadňa , dolinou riečky Veľký Klin (4,9km)
Chlebnice - Malé Borové – horný koniec, dolinou Clebnického potoka a pra-meni
Tri panny (5,6km)
Chlebnice - Malé Borové – horný koniec , cez Hrb (5,8km)
Chlebnice – Diel, cez Smejsovú (5,8km)
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Značené cyklotrasy
modrá značka, trasa č.: 2416 - úsek Malatiná, Vrchy, Mlynová,Diel, Veľké Borové
– rozhľadňa, Grúň, Polianky, Malé Borové – horný koniec (9,3km)
Kapacity plôch pre parkovanie a odstavovanie vozidiel
Návrh statickej dopravy v obci Chlebnice uplatňuje nasledovné kritériá:
• v rámci navrhovanej IBV uplatňovať minimálne 1 odstavné miesto/garáž na 1
byt na vyčlenenom súkromnom pozemku,
• v rámci bytovkových domov uplatňovať 1 odstavné miesto na 1 byt na pozemku
bytovky,
• články 193-202 platnej STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ určujúce výpočet kapacít statickej dopravy v členení na odstavné a parkovacie plochy.
Na podklade štatistických materiálov počtu obyvateľov a motorových vozidiel bol odvodený vývoj stupňa automobilizácie pre dolnokubínsky okres. Vybave60
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nosť osobnými automobilmi v roku 2020 by v okrese Dolný Kubín mala dosiahnuť
hodnotu stupňa automobilizácie 1 : 3,9.
Výpočet odstavných stojísk bol spracovaný pre obec ako celok. Počet obyvateľov Chlebnice roku 2020 je v zmysle demografickej časti ÚPN obce uvažovaný
1.650. Pri stupni automobilizácie okresu Dolný Kubín (1 : 3,9) to znamená orientačnú požiadavku na 401 odstavných (garážovacích) stojísk pre obyvateľov obce.
V praxi sa táto požiadavka premietne uplatňovaním podmienky uvedenej
v stavebných povoleniach, ktorá ujkladá realizáciu odstavných (garážovacích)
miest výlučne na pozemkoch obytných objektov – rodinných domov. V prípade výstavby bytových domov je povinnosťou stavebníka zabezpečiť pre každý byt jedno
odstavné (garážovacie) stojisko na pozemku bytovky. Do úvahy taktiež pripadá
výstavba individuálnych garáží obyvateľov bytoviek.
Výpočet kapacít potrebných parkovacích plôch v obci je viazaný na existujúce a predpokladané objekty vybavenosti (obchod, služby, vybavenosť, administratíva, športové, turistické a relaxačné plochy, výroba).
Tab. 2) Predpokladané kapacitné nároky parkovania obce Chlebnice – navrhovaný
stav
Por
.č.

Názov objektu

Kapacita objektu

1
2

ZŠ, MŠ a obv. lekár
Viacúčelová budova

3
4
5
6

7

Kapacita OA,
krátkodobé,
[miesto]
1

Kapacita A,
[miesto]

34 zamestn.

Kapacita OA,
dlhodobé,
[miesto]
1

kultúrno-spoločenská
sála

150 miest

1

7

1

predajňa potravín

150 m2

0

2

-

pohostinstvo a reštarurácia
Kostol
Obecný úrad

90 stoličiek

0

5

-

600 osôb
4 zamest., 30
návštevníkov
2 400 osôb/deň

1

24
2

-

-

92

2

120 lôžok
110 stoličiek

12
-

6

1
-

100 lôžok
30 stoličiek

10
-

2

1
-

25

141

5

Lyžiarsky zjazdový
areál
Vybavenosť Pod Súšavou:
penzión a chaty
reštaurácia, bufet
Vybavenosť Príslop
penzión a chaty
reštaurácia, bufet
Spolu
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Koncepcia železničnej, kombinovanej , leteckej a vodnej dopravy
Infraštruktúra železničnej, kombinovanej, leteckej a vodnej dopravy sa na
území obce Chlebnice nenachádza a nie sú schválené alebo známe zámery ktoré
by v budúcnosti jej lokalizáciu pripravovali.
Nadradená dopravná infraštruktúra, ktorá sa na území obce nenachádza,
má najoptimálnejšiu lokalizáciu na území regiónu severozápadné Slovensko. Najbližšia rýchliková železničná stanica Kraľovany leží na železničnej trati č. 180, ktorá
je súčasťou hlavnej európskej siete TEN-T. Železničná trať regionálneho významu
č. 181 Kraľovany – Trstená je k obci najbližšie umiestnenou traťou. Najbližšia železničná zastávka sa nachádza v obci Dlhá nad Oravou. Obec Chlebnice leží
v spádovom území terminálu kombinovanej dopravy v Žiline a letiska hlavnej siete
pre medzinárodnú dopravu v Žiline.
Lokalizácia významných dopravných zariadení cestnej, železničnej, vodnej, leteckej a ostatnej dopravy
V obci Chlebnice sa nenachádzajú a – podľa relevantných dokumentov –
nebudú nachádzať žiadne dopravné zariadenia cestnej dopravy vyššieho ako lokálneho významu a žiadne zariadenia ostatných druhov dopráv.
Systém hromadnej dopravy a napojenie riešeného územia na tento systém
Prímestskú autobusovú dopravu v obci prevádzkuje SAD a.s. Liptovský Mikuláš. Do obce premáva 1 linka prímestskej autobusovej dopravy ktorá spája obec
s okresným sídlom Dolný Kubín.
Na území obce sú rozmiestnené 4 zastávky pre autobusovú dopravu (Píla,
Hajdúch, Jednota, Vyšný koniec). Autobusová linka premáva po ceste III/059024
a MK C2. Rozmiestnenie zástavok na trase je rovnomerné, v izochrónach dostupnosti pokrýva priľahlé zastavané územie obce. V zóne pešej dostupnosti nie je koniec zastavaného územia ležiaceho pozdĺž druhej MK C2 (MK v smere kostol - škola). Na zastávkach v obci chýbajú odstavné autobusové pruhy. Návrh riešenia uvažuje s doplnením zástavkových pruhov.
Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy.
Na účely posudzovania hlukovej záťaže z dopravy slúži Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007. V zmysle jej ustanovení je
osídlenie obce Chlebnice pozdĺž cesty III/059024 a MK zaradené do druhej kategórie územia pre ktorú platia najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí 50 dB cez deň a večer a 45 dB v nočnom období. V obci neexistuje areál zaradený do kategórie územia I. kategória územia s najprísnejším limitom (územia
s osobitnou ochranou pred hlukom – liečebné a kúpeľné areály).
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Relevantným zdrojom dopravného hluku v obci je cesta III/059024. Merania
hlukovej záťaže z cestnej dopravy na cestách III/059024 v obci Chlebnice v teréne
neboli zistené a v rámci ÚPN obce neboli vykonané. Nakoľko v Chlebnici Slovenská
správa ciest nevykonáva pravidelné sčítanie dopravy, k výpočtu hluku použité
priemerné hodnoty dopravnej záťaže za Žilinský kraj poskytujú len orientačné údaje o hlukovej záťaži v obci.
V nasledujúcej tabuľke je realizovaný výpočet limitnej izofóny formou stanovenia jej vzdialenosti od osi cesty v [m], vo výške 1,5 m nad niveletou cesty.
V praxi to znamená, že obytné objekty umiestnené v území vymedzenom medzi
cestou a líniou izofóny budú pravdepodobne zasiahnuté vyššou ako prípustnou
hladinou hluku.
Cesta
III/05924

Vzdialenosť izofóny od cesty [m]
Deň pre 50 dB

Večer pre 40 dB

Noc pre 40 dB

27,9

27,9

54,2

B. 9.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO
B.9.2.1. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
Popis existujúceho stavu
Obec je zásobovaná z vodojemov :
„Vodojem Chlebnice2x150 m3 “ (638,15 – 634,85 m.n.m.) v lokalite Bahrov Hriadky. Do vodojemu sú zvedené miestne pramenné vývery z lokality „Turínok"
(Ostredok) pri severovýchodnom okraji kat. územia Chlebnice, na území katastra
obce Dlhá nad Oravou s výdatnosťou 5 – 10 l/s. Vodojem slúži pre zásobovanie
obce Chlebnice a čiastočne pre obec Dlhá nad Oravou. Do spotrebiska vedie zásobné vedenie DN 110. Prepojenie s OSV.
" Vodojem Chlebnice 100 m3" (634,15 – 638,15 m n.m.) v lokalite Klinček (pri sútoku potokov Veľký Klin a Chlebnický potok)., ktorý je zásobovaný z vodných
zdrojov v lokalite „Šimove jamy“ o kapacite 0,2 l.s-1 a „Klin“ s kapacitou 0,3 l.s-1.
V súčasnosti sú vodojem a vodné zdroje nevyžívané, rezervné. Do spotrebiska vedie prívodné potrubie DN 125.
Ochranné pásma verejných vodovodov a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm
– 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia;
Potreba vody pre obyvateľstvo – existujúci stav
Vyčíslená podľa Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006,
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ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
A. Bytový fond – Qp1 (súčasný stav 1600 obyvateľov, 430 domov, 456 b.j.)
obec bez kanalizácie – zníženie špecifickej potreby o 25%
- bez napojenia na verejný vodovod (10% obyv.) 160 x 40 l/os.deň = 6.400 l/deň
- miest. ohrev vody (20% obyv.)
320 x108 l/os.deň = 14.560 l/deň
- ohrev vody + ÚK (70% obyv.)
1120 x 116 l/os.deň = 129.920 l/deň
Qp1 = 150.880 l/deň
B. Občianska a technická vybavenosť – Qp2
- základná škola
-

317 x 25 l/žiak.deň = 7.925 l/deň
34 x 60 l/uč.deň = 2.040 l/deň
materská škola
48 x 60 l/dieťa.deň = 2.160 l/deň
3 x 60 l/uč.deň = 240 l/deň
obecný úrad (12 zam.)
12 x 60 l/zam.deň =
720 l/deň
farský úrad (2 zam.)
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
kultúrny dom
150 x 5 l/návšt.deň =
750 l/deň
potraviny, rozličný tovar (6 predajní – 11 prac.) 11 x 60 l/zam.deň = 780 l/deň
pohostinstvo (2)
2 x 2000 l/smena = 4.000 l/deň
holičstvo a kaderníctvo
1 x 200 l/zam.deň =
200 l/deň
pošta
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
kvety, pohrebníctvo, odevy
3 x 80l/zam.deň =
240 l/deň
stolárstvo (2 pri RD - 3 pracovníci)
3 x 180l/zam.deň = 540 l/deň
autoservis (2 pri RD – 2 pracovníci)
2 x 180l/zam.deň = 360 l/deň
kováčstvo (1 - 1 pracovník)
1 x 180l/zam.deň = 180 l/deň
servis chladničiek (1 pri RD – 1 pracovník)
1 x 80l/zam.deň =
80 l/deň
Qp2 = 20.455 l/deň

C. Živočíšna výroba v poľnohospodárstve – Qp3
obec bez kanalizácie – zníženie špecifickej potreby o 25%
- hovädzí dobytok
350 x 64 l/kus.deň = 22.400 l/deň
- ošípané
400 x 24 l/kus.deň = 9.600 l/deň
- kone
2 x 48 l/kus.deň =
96 l/deň
- ovce
450 x 8 l/kus.deň = 3.600 l/deň
Qp3 = 35.696 l/deň
D. Zamestnanci v priemysle – Qp4
- píla (12 zamestnancov)
12 x 80 l/zam.deň =

960 l/deň
Qp4 = 960 l/deň

Maximálna denná potreba – denná nerovnomernosť:
Qmax = (Qp1 + Qp2 ) x kd + Qp3 + Qp4
Qmax = 171.335 x 1,6 + 36.656 = 310.792 l/deň = 3,6 l/s
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Maximálna hodinová potreba:
Qh = Qmax x kh = 310.792 x 1,8 = 559.426 l/deň = 6,5 l/s
Potreba akumulačných priestorov (60% z Qmax) :
V = 310.792 x 0,6 = 186.475 l = cca 190 m3
Existujúci stav

- kapacita využívaných vodojemov v obci 2x150 m3

Vyhodnotenie stavu zásobovania pitnou vodou
- úplný vodovodný systém, pokrýva celú zástavbu, nezávadná kvalita vody,
dostatočná akumulácia
- vyhodnotenie infraštruktúry: dobrá
Identifikácia problémov na riešenie
- výmena nevyhovujúcich vodovodných potrubí (LT, PVC) za materiál HDPE – rekonštrukcia poruchových úsekov vodovodných úsekov
Potreba vody pre obyvateľstvo – návrhový stav s výhľadom do r. 2020
Vyčíslená podľa Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
A. Bytový fond – Qp1 (návrhový stav 1650 obyvateľov, 430+70 domov)
predpoklad je, že obec už bude mať verejnú kanalizáciu
- lokálny ohrev vody, vaň. kúpeľ (20% obyv.) 330 x 135 l/os.deň =
44.550
l/deň
- centrál. ohrev vody + ÚK (80% obyv.)
1320 x 145 l/os.deň = 191.400 l/deň
Qp1 = 235.950 l/deň
B. Občianska a technická vybavenosť – Qp2
Existujúca vybavenosť
- základná škola
317 x 25 l/žiak.deň = 7.925 l/deň
34 x 60 l/uč.deň = 2.040 l/deň
- materská škola
48 x 60 l/dieťa.deň = 2.160 l/deň
3 x 60 l/uč.deň = 240 l/deň
- obecný úrad (12 zam.)
12 x 60 l/zam.deň =
720 l/deň
- farský úrad (2 zam.)
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
- kultúrny dom
150 x 5 l/návšt.deň =
750 l/deň
- potraviny, rozličný tovar (6 predajní – 11 prac.) 11 x 60 l/zam.deň = 780 l/deň
- pohostinstvo (2)
2 x 2000 l/smena = 4.000 l/deň
- holičstvo a kaderníctvo
1 x 200 l/zam.deň =
200 l/deň
- pošta
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
- kvety, pohrebníctvo, odevy
3 x 80l/zam.deň =
240 l/deň
- stolárstvo (2 pri RD - 3 pracovníci)
3 x 180l/zam.deň = 540 l/deň
- autoservis (2 pri RD – 2 pracovníci)
2 x 180l/zam.deň = 360 l/deň
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- kováčstvo (1 - 1 pracovník)
- servis chladničiek (1 pri RD – 1 pracovník)
Navrhovaná rekreácia
- 3 penzióny po 40 lôžok
- 54 chát po 5 lôžok
- reštaurácia (cca 6 zamestnancov)
- 2 bufety s 2 zamestnancami
- návštevníci zimného strediska

1 x 180l/zam.deň = 180 l/deň
1 x 80l/zam.deň =
80 l/deň
Qp2a = 20.455 l/deň
120 x 150 l/lôž.deň = 18.000 l/deň
270 x 150 l/lôž.deň = 40.500 l/deň
6 x 450 l/zam.deň = 2.700 l/deň
4 x 400 l/zam.deň = 1.600 l/deň
2400 x 5 l/návšt.deň = 12.000 l/deň
Qp2b = 74.800 l/deň

Vybavenosť spolu

Qp2 = 95.255 l/deň

C. Živočíšna výroba v poľnohospodárstve – Qp3
-

hovädzí dobytok
ošípané
kone
ovce

350 x 64 l/kus.deň = 22.400 l/deň
400 x 24 l/kus.deň = 9.600 l/deň
2 x 48 l/kus.deň =
96 l/deň
450 x 8 l/kus.deň = 3.600 l/deň
Qp3 = 35.696 l/deň

D. Zamestnanci v priemysle – Qp4
- píla (12+8 zamestnancov)
- drevovýroba (návrh 20 zam.)

20 x 80 l/zam.deň =
20 x 80 l/zam.deň =

1600 l/deň
1600 l/deň
Qp4 = 3.200 l/deň

Maximálna denná potreba – denná nerovnomernosť:
Qmax = (Qp1 + Qp2 ) x kd + Qp3 + Qp4
Qmax = 331.205 x 1,6 + 38.896 = 568.824 l/deň = 6,58 l/s
Maximálna hodinová potreba:
Qh = Qmax x kh = 568.824 x 1,8 = 1023.883 l/deň = 11,85l/s
Potreba akumulačných priestorov (60% z Qmax) :
V = 568.824 x 0,6 = 341.294 l = cca 340 m3
Vodojemy

- kapacita využívaného vodojemu v obci 2x150 m3
- kapacita nevyužívaného vodojemu v obci 100 m3

Vyhodnotenie návrhu zásobovania pitnou vodou
Kapacita vodojemov postačuje pre zásobovanie obce aj pre jej rozvoj v návrhovom období.
Pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou navrhovaných lokalít – plošnej
individuálnej zástavby, je potrebné dobudovať:
cca 3860 m gravitačného vodovodu s napojením na verejnú vodovodnú sieť
zrealizovať rekonštrukciu poruchových úsekov vodovodnej siete v obci
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Pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou navrhovaných lokalít – plošnej
rekreačnej zástavby, je potrebné dobudovať:
- cca 2460 m výtlačného vodovodu s 2 čerpacími stanicami a samostatnou akumuláciou v dvoch VDJ.
V lokalite Kamennô (navrhované lyžiarske stredisko) VDJ-1 cca 25 m3
V lokalite Príslop (navrhované lyžiarske a rekreačné stredisko) VDJ-2 cca 25 m3
- Navrhované lokálne VDJ budú zásobované z existujúceho nevyužívaného VDJ
1x100 m3 systémom prečerpávania vody. Existujúci VDJ technicky (vybudovanie
el. prípojky, zabezpečenie úpravy vody chlórovaním, napojenie na vodárenský dispečing) a stavebne upraviť na možnosť osadenia čerpadiel, zabezpečenia úpravy
vody a manipuláciu s vodou. Navrhované vodojemy budú výškovo situované 25 m
nad úroveň zástavby pre zabezpečenie požiarnej vody a dostatočného tlaku
v súlade s STN 75 5401.
Lokality s rozptýlenou rekreačnou zástavbou (Kamennô a Ráztoky - chaty) budú pitnou vodou zásobované individuálne – vŕtané alebo kopané studne.
Úžitková voda
Miestny bývalý hospodársky dvor, ktorý je v súčasnosti využívaný ako píla je
zásobovaný z vlastného neďalekého vodojemu v lokalite Setisko. Vodojem je využívaný len ako úžitková voda.
Pre umelé zasnežovanie navrhovaných zjazdoviek sú navrhované vodné zdrže
v lokalitách Setisko na Chlebnickom potoku, Veľký klin na potoku Veľký klin a v
údolí Dielového potoka. Každá zdrž by mala mať objem cca 20 000 m3.

B.9.2.2 KANALIZÁCIA A ČOV
Splaškové odpadové vody – existujúci stav
Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. V súčasnosti je spracovaný projekt a vydané územné rozhodnutie na odkanalizovanie obcí Chlebnice, Dlhá
n/Oravou a Sedliacka Dubová do spoločnej ČOV v Sedlickej Dubovej.
SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová.
Projekt rieši odkanalizovanie obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka
Dubová, čistenie splaškových odpadových vôd, výstavbu kanalizačných odbočiek
pre obyvateľstvo, hlavné kanalizačné zberače a spoločnú čistiareň odpadových
vôd. V súčasnosti je v týchto obciach nevyhovujúci stav odkanalizovania nehnuteľností, pretože obce nemajú vybudované čistiarne odpadových vôd a ani kanalizáciu. Väčšina obyvateľov ma vybudované iba žumpy, ktoré majú často nevyhovujúci stav a sú netesné alebo vypúšťajú odpadové vody priamo do tokov,
čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu podzemných vôd, vodných tokov a okolité
prostredie. Vybudovaním tejto stavby a jej uvedením do prevádzky bude tento
nevyhovujúci stav odstránený.
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V rámci stavby sa vybuduje:
• celková dĺžka kanalizácie - 20,614 km (z toho gravitačná kanalizácia 18,844
km, výtlak 1,770 km)
• ČS veľká - 2 ks, ČS malá - 6 ks,
• Sedliacka Dubová - 3,379 km,
• Dlhá nad Oravou – 2,781 km, 2 ks ČS, rekonštrukcia 1,162 m,
• Chlebnice - 13,292 km,
• 1 ks ČOV, 3940 EO,
Predpokladaná doba výstavby bude v rokoch 2008 – 2010. Stavba bude financovaná z prostriedkov fondov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a
z rozpočtu OVS, a. s. Celkové náklady na stavbu sú 240 970 000,- Sk. Obce sa
finančne na výstavbe tejto stavby nepodieľajú.
Vyhodnotenie stavu odvádzania odpadových vôd
- individuálne vypúšťanie do žúmp
- nekontrolovaná likvidácia kalov
– ohrozená kvalita živ. prostredia
- príprava výstavby kanalizačného systému a ČOV
- vhodný recipient projektovanej ČOV
- vyhodnotenie infraštruktúry: nevyhovujúca
Bilancia odpadových vôd – existujúci stav
A. Bytový fond – Qp1 (súčasný stav 1600 obyvateľov, 430 domov, 456 b.j.)
obec bez kanalizácie – zníženie špecifickej potreby o 25%
- bez napojenia na verejný vodovod (10% obyv.) 160 x 40 l/os.deň = 6.400 l/deň
- miest. ohrev vody (20% obyv.)
320 x 108 l/os.deň = 14.560 l/deň
- ohrev vody + ÚK (70% obyv.)
1120 x 116 l/os.deň = 129.920 l/deň
Qp1 = 150.880 l/deň
B. Občianska a technická vybavenosť – Qp2
- základná škola
317 x 25 l/žiak.deň = 7.925 l/deň
34 x 60 l/uč.deň = 2.040 l/deň
- materská škola
48 x 60 l/dieťa.deň = 2.160 l/deň
3 x 60 l/uč.deň = 240 l/deň
- obecný úrad (12 zam.)
12 x 60 l/zam.deň =
720 l/deň
- farský úrad (2 zam.)
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
- kultúrny dom
150 x 5 l/návšt.deň =
750 l/deň
- potraviny, rozličný tovar (6 predajní – 11 prac.) 11 x 60 l/zam.deň = 780 l/deň
- pohostinstvo (2)
2 x 2000 l/smena = 4.000 l/deň
- holičstvo a kaderníctvo
1 x 200 l/zam.deň =
200 l/deň
- pošta
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
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-

kvety, pohrebníctvo, odevy
stolárstvo (2 pri RD - 3 pracovníci)
autoservis (2 pri RD – 2 pracovníci)
kováčstvo (1 - 1 pracovník)
servis chladničiek (1 pri RD – 1 pracovník)

3
3
2
1
1

x
x
x
x
x

80l/zam.deň =
240 l/deň
180l/zam.deň = 540 l/deň
180l/zam.deň = 360 l/deň
180l/zam.deň = 180 l/deň
80l/zam.deň =
80 l/deň
Qp2 = 20.455 l/deň

C. Živočíšna výroba v poľnohospodárstve – Qp3
obec bez kanalizácie – zníženie špecifickej potreby o 25%
- hovädzí dobytok
350 x 64 l/kus.deň = 22.400 l/deň
- ošípané
400 x 24 l/kus.deň = 9.600 l/deň
- kone
2 x 48 l/kus.deň =
96 l/deň
- ovce
450 x 8 l/kus.deň = 3.600 l/deň
Qp3 = 35.696 l/deň
D. Zamestnanci v priemysle – Qp4
- píla (12 zamestnancov)
12 x 80 l/zam.deň =
960 l/deň
Qp4 = 960 l/deň
- priemerný hodinový prietok bezdažďových vôd:
Qsh = M . qos / 1000 (m3.deň-1)
Qsh = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 =
= 150.880 l/deň + 20.455 l/deň + 35.696 l/deň + 960 l/deň
Qsh = 208.000 l/deň / 1000 = 208,0 m3.deň-1 = 8,7 m3.hod-1
- max. hodinový prietok bezdažďových vôd:
Qs,max = kmax . km . Qsh (m3.hod-1)
Qs,max = 2,17 . 1,4 . 8,7
Qs,max = 26,43 m3.hod-1 = 7,34 l .s-1
- max. denné množstvo bezdažďových vôd:
Qs,m = Qsd . km (m3.deň-1)
Qs,m = 208,0 . 1,4
Qs,m = 291,2 m3.deň-1 = 3,37 l .s-1
- min. hodinový prietok bezdažďových vôd:
Qs,min = kmin . Qsh (m3.hod-1)
Qs,min = 0,6 . 8,7
Qs,min = 5,22 m3.hod-1 = 1,45 l .s-1
- ekvivalentný počet obyvateľov EO = 1600
Identifikácia problémov na riešenie
- vyriešenie spôsobu odvádzania a čistenia odpadových vôd, ktoré sú zatiaľ zneškodňované individuálne alebo odvádzané bez čistenia do toku Chlebnický potok,
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Bilancia odpadových vôd – návrhový stav
A. Bytový fond – Qp1 (návrhový stav 1650 obyvateľov, 430+70 domov)
predpoklad je, že obec už bude mať verejnú kanalizáciu
- lokálny ohrev vody, vaň. kúpeľ (20% obyv.) 330 x 135 l/os.deň = 44.550 l/deň
- centrál. ohrev vody + ÚK (80% obyv.)
1320 x 145 l/os.deň = 191.400 l/deň
Qp1 = 235.950 l/deň
B. Občianska a technická vybavenosť – Qp2
Existujúca vybavenosť
- základná škola
317 x 25 l/žiak.deň = 7.925 l/deň
34 x 60 l/uč.deň = 2.040 l/deň
- materská škola
48 x 60 l/dieťa.deň = 2.160 l/deň
3 x 60 l/uč.deň = 240 l/deň
- obecný úrad (12 zam.)
12 x 60 l/zam.deň =
720 l/deň
- farský úrad (2 zam.)
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
- kultúrny dom
150 x 5 l/návšt.deň =
750 l/deň
- potraviny, rozličný tovar (6 predajní – 11 prac.) 11 x 60 l/zam.deň = 780 l/deň
- pohostinstvo (2)
2 x 2000 l/smena = 4.000 l/deň
- holičstvo a kaderníctvo
1 x 200 l/zam.deň =
200 l/deň
- pošta
2 x 60 l/zam.deň =
120 l/deň
- kvety, pohrebníctvo, odevy
3 x 80l/zam.deň =
240 l/deň
- stolárstvo (2 pri RD - 3 pracovníci)
3 x 180l/zam.deň = 540 l/deň
- autoservis (2 pri RD – 2 pracovníci)
2 x 180l/zam.deň = 360 l/deň
- kováčstvo (1 - 1 pracovník)
1 x 180l/zam.deň = 180 l/deň
- servis chladničiek (1 pri RD – 1 pracovník)
1 x 80l/zam.deň =
80 l/deň
Qp2a = 20.455 l/deň
Navrhovaná rekreačná vybavenosť
- 3 penzióny po 40 lôžok
120 x 150 l/lôž.deň = 18.000 l/deň
- 20 chát po 5 lôžok
100 x 150 l/lôž.deň = 15.000 l/deň
- reštaurácia (cca 6 zamestnancov)
6 x 450 l/zam.deň = 2.700 l/deň
- 2 bufety s 2 zamestnancami
4 x 400 l/zam.deň = 1.600 l/deň
- návštevníci zimného strediska
2400 x 5 l/návšt.deň = 12.000 l/deň
Qp2b = 49.300 l/deň
Vybavenosť spolu

Qp2 = 69.755 l/deň

C. Živočíšna výroba v poľnohospodárstve – Qp3
- hovädzí dobytok
350 x 64 l/kus.deň = 22.400 l/deň
- ošípané
400 x 24 l/kus.deň = 9.600 l/deň
- kone
2 x 48 l/kus.deň =
96 l/deň
- ovce
450 x 8 l/kus.deň = 3.600 l/deň
Qp3 = 35.696 l/deň
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D. Zamestnanci v priemysle – Qp4
- píla (12+8 zamestnancov)
20 x 80 l/zam.deň =
- drevovýroba (návrh 20 zam.)
20 x 80 l/zam.deň =

1600 l/deň
1600 l/deň
Qp4 = 3.200 l/deň

- priemerný hodinový prietok bezdažďových vôd:
Qsh = M . qos / 1000 (m3.deň-1)
Qsh = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 =
= 235.950 l/deň + 69.755 l/deň + 35.696 l/deň + 3.200 l/deň
Qsh = 344.601 l/deň / 1000 = 344,6 m3.deň-1 = 14,36 m3.hod-1
- max. hodinový prietok bezdažďových vôd:
Qs,max = kmax . km . Qsh (m3.hod-1)
Qs,max = 2,17 . 1,4 . 14,36
Qs,max = 43,62 m3.hod-1 = 12,12 l.s-1
- max. denné množstvo bezdažďových vôd:
Qs,m = Qsd . km (m3.deň-1)
Qs,m = 344,6 . 1,4
Qs,m = 482,44 m3.deň-1 = 5,58 l .s-1
- min. hodinový prietok bezdažďových vôd:
Qs,min = kmin . Qsh (m3.hod-1)
Qs,min = 0,6 . 14,36
Qs,min = 8,62 m3.hod-1 = 2,4 l .s-1
- ekvivalentný počet obyvateľov
EO = 1650+220+80+10 = 1960
1.

2.

ekvivalentný počet obyvateľov
priemerné denné množstvo OV
max. hod. množstvo Qh,max
znečistenie BSK5 na obyvateľa
celkové BSK5
nerozpustné látky na obyvateľa
celkové NL
plánovaná účinnosť na BSK5
celkové BSK5 odbúrané na ČOV
priemerná koncentrácia „c“ BSK5 na prítoku
koncentrácia BSK5 na odtoku z ČOV /Lh/
zbytkové BSK5 odvádzané do recipientu
koncentrácia NL na prítoku
koncentrácia NL na odtoku z ČOV
množstvo NL na odtoku

3.

EO
m³/deň
l/s
m³/hod
l/s
g/os.deň
kg/deň
g/os.deň
kg/deň
%
kg/deň
mg/l
mg/l
kg/deň

1960
344,6
3,99
482,4
5,58
60
117,6
55
107,8
93
109,4
300
21,0
8,232

mg/l
mg/l
kg/deň

275,0
19
14,34

kg/deň

21,56
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produkcia celk. dusíka na prítoku (11
g/os.deň)
koncentrácia celkového dusíka na prítoku
účinnosť simultánnej denitrifikácie
koncentrácia celkov. dusíka na odtoku

mg/l
%
mg/l

55,0
60
22,0

Vyhodnotenie návrhu odkanalizovania obce
Realizáciou projektu „SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová“ bude zabezpečené odvedenie splaškových vôd z obce navrhovaným
zberačom (dĺžka 13,292 km) do spoločnej ČOV pre 3940 E.O. v Sedliackej Dubovej.
Pre zabezpečenie odkanalizovania navrhovaných lokalít – plošnej individuálnej
a plošnej rekreačnej zástavby (výhľad do roku 2020), je potrebné dobudovať:
- cca 3750 m gravitačnej kanalizácie pre individuálnu výstavbu
- cca 2360 m gravitačnej kanalizácie pre rekreačnú zástavbu
Lokality s rozptýlenou rekreačnou zástavbou (chaty) budú odkanalizované individuálne – žumpy, malé ČOV.

Dažďové odpadové vody
Dažďové odpadové vody zo zelených plôch, spevnených plôch komunikácií, zo
striech budov vybavenosti obce, priemyselných objektov a zo striech IBV. Povrchové dažďové OV sú systémom odvodňovacích rigolov a čiastočne aj dažďovou
kanalizáciou odvádzané do miestnych vodných tokov.
- plocha katastrálneho územia obce
- z toho zelené plochy
vodné plochy (potoky)
komunikácie a spev. Plochy
strechy IBV+ vybavenosť
- hodnota parametra výdatnosti dažďa pre Oravský Podzámok

2.530,14 ha
2.446,44 ha
28,70 ha
39,24 ha
15,76 ha
q =119,7
15

- hodnota lokálneho parametra

α pre Oravský Podzámok
a = 0,735, K = 490,2 , B = 0,83

α = 0,751

Hodnota vrcholového odtokového súčiniteľa:
ψ = (S1 ψ1 + S2 ψ2 + S3 . ψ3 + S4 ψ4) / Ss
ψ = (2.446,5*0,1 + 28,7*0,0 + 39,24*0,9 + 15,76*0,5) / Ss
ψ = 287,85 / 2.530,14 = 0,114
Výdatnosť 15-minútového náhradného dažďa:
=K/t +B
a
q15
= 490,2 / 15
+ 0,83
0,735
q15
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q = 60,16 l/s.ha
15

Návrhový prietok dažďových vôd prívalového dažďa Qdážď,t15 min :
Qdážď,t15 min = q15 . ψ. Ss
Qdážď,t15 min = 60,16 * 0,114 * 2.530,14
Qdážď,t15 min = 1.735,23 l / s.ha

B.9.3. ENERGETIKA A ENERGETICKÉ ZARIADENIA
B. 9.3.1. ELEKTRICKÁ ENERGIA
Zásobovanie elektrickou energiou
Predmetom tejto časti je zdokumentovanie a zhodnotenie zásobovania elektrickou energiou obce Chlebnice.
Napäťové sústavy
VVN :3x50Hz, 220kV – IT Ochrana : zemnením STN 34 1010
VVN :3x50Hz, 110kV – IT Ochrana : zemnením STN 34 1010
VN : 3x50Hz, 22kV – IT
Ochrana : zemnením STN 34 1010
NN : 3+PEN, 50Hz, 230/400V-TN-C Ochrana : základná – nulovaním STN 34 1010
Prostredie : 411 - vonkajšie podľa STN 33 0300
Ochranné pásma
Pre jednotlivé vzdušné vedenia je stanovený nasledovný rozsah ochr. pásiem :
•

VN 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu.

•

VN 22 kV zemné – 1 m od vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:
• zriaďovať stavby a konštrukcie,
• pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky,
aby sa při páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia,
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
• vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
zakázané:
• zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkými mechanizmami,
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• vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť
a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu.
Popis vedení elektrickej energie – súčasný stav
Primárne vedenie VN 22 kV
Obec Chlebnice je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom vzdušného vedenia VN 22 kV č. 214 TR 110/22 kV Mokraď – VE Ústie nad Priehradou odbočné vedenie trasy VN 22 kV č. 214 Dlhá - Chlebnice.
Trafostanice sú napojené vzdušným vedením z 22 kV linky. Na území katastra
obce sa nachádza 6 trafostaníc. Napájacie body sú vyústené odbočnou konzolou
z hlavnej trasy na prípojkovú časť, opatrenú úsekovým vypínačom pre individuálne
odpájanie každej trafostanice.
Sekundárne vedenie NN 400/230 V
Existujúce NN vedenie je riešené ako verejná vzdušná sieť na betónových stĺpoch. Prípojky NN k tomuto rozvodu sú riešené individuálne ako vzdušné závesné
káble, alebo káblové zemné.
Verejné osvetlenie je umiestnené na stĺpoch vonkajších rozvodoch NN.
Rozvodná sieť obce je napojená z trasy VN 22 kV č. 214 RZ 110/22 kV Mokraď – VE Ústie nad Priehradou z odbočného vedenia trasy VN 22 kV do Chlebníc.
Trafostanice v obci:
Obec - cast

Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice

Názov TS - ASDR

Pomocný názov TS

214/TS/Chlebnice_pod_Lipam
214/TS/Chlebnice_IBV
214/TS/Chlebnice_obec_1
214/TS/Chlebnice_OU
214/TS/Chlebnice_RD
214/TS/Chlebnice_pri_RD

TS pri Lipách
TS IBV dole
TS obec
TS pri Ob.Ú.
TS RD
TS pri Kaplicke

OKÚ

DK
DK
DK
DK
DK
DK

VN

Tr.(kVA)

214
214
214
214
214
214

250
100
400
400
250
250

- celkový inštalovaný výkon je 1650 kVA
Pi = 1650 kVA x 0,7 = Pč = 1155 kW činný výkon
- elektrická rozvodná sieť je lúčovitá
- verejné osvetlenie centra obce
- vyhodnotenie infraštruktúry: vyhovujúca
Energetická bilancia – návrhový stav
Obec je plnoplošne plynofikovaná. Elektrická energia nebude využívaná pre
vykurovanie a prípravu TÚV.
Bytový fond
- predpokladaný nárast potreby elektrickej energie pre novú zástavbu 70 b.j.:
Pb = 70*8*0,5 kW =
280 kW
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Zvýšenie odberu novou zástavbou bude pokryté vybudovaním nových trafostaníc výkonu do 630 kVA. Napojené budú VN zemným káblom z linky č.214. Linky
budú zokruhované a tým bude zabezpečená vyššia odolnosť voči poruchám a výpadkom siete. Návrh nových trafostaníc:
1. nová trafostanica T1 v lokalite Dzurinovo
2. zmena umiestnenia trafostanice T2 v lokalite Dulovo – vypracovaná PD
3. nová trafostanica T3 v lokalite Lán
Navrhovaná rekreácia
Rekreačná lokalita „Ráztoky“ pri katastrálnej hranici s obcou Dlhá nad Oravou:
- 26 chát po 5 lôžok
26 x 8 kW = 208 kW
SPOLU INŠT. VÝKON
208 kW
KOEFICIENT SÚČASNOSTI
0,5
SÚČASNÝ VÝKON
104 kW
Rekreačná lokalita bude zásobovaná z existujúcej trafostanice TS-Pri lipách
250 kVA. Lokalita bude zásobovaná vzdušným NN vedením z katastra obce Dlhá.
Lyžiarske stredisko „Kamennô“:
- 2 penzióny po 40 lôžok
2 x 50 kW =100 kW
- 16 chát po 5 lôžok
16 x 8 kW = 128 kW
- bufet s 2 zamestnancami
1 x 8 kW = 8 kW
- umelé zasnežovanie
420 kW
- sedačková lanovka (2400 m)
780 kW
- vleky (450+1000+750+500 m)
150 kW
SPOLU INŠT. VÝKON
1586 kW
KOEFICIENT SÚČASNOSTI
0,8
SÚČASNÝ VÝKON
1269 kW
V prípade výstavby lyžiarskeho strediska s uvedenými zariadeniami sú navrhnuté 2 kioskové trafostanice s kapacitou 1000 a 630 kVA, ktoré budú napojené
odbočným podzemným káblovým vedením VN 22 kV z trasy Langurovo - rekreačná
lokalita „Dolina Ráztoky“. Predpokladaná dĺžka VN prípojky je cca 250 m.
Lyž. a rekreačné stredisko „Príslop“ (dolina potoka Veľký Klin) :
-

1 penzión po 40 lôžok
12 chát po 5 lôžok
reštaurácia (cca 6 zamestnancov)
2 bufety s 2 zamestnancami
vleky (1000+1400+900 m)
umelé zasnežovanie

1 x 50 kW =
12 x 8 kW =
1 x12 kW =
2 x 8 kW =

SPOLU INŠT. VÝKON
KOEFICIENT SÚČASNOSTI
SÚČASNÝ VÝKON
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V prípade výstavby lyžiarskeho strediska s uvedenými zariadeniami je navrhnutá kiosková trafostanica s kapacitou 630 kVA, ktorá bude napojená z projektovaného prepojenia podzemným káblovým vedením VN 22 kV linky č.214. Na projektovanú akciu „Chlebnice – Veľké Borové, rekonštrukcia VN prepoja Veľké Borové – Chlebnice“ bolo vydané stavebné povolenie zo dňa 22.02.2008. Celková dĺžka
projektovaného káblového vedenia VN AXEKVC(AR)E je 3.036 m.
Spodná časť strediska na začiatku doliny, kde budú parkoviská, reštaurácia
a bufet bude zásobovaná z navrhovanej novej kioskovej trafostanice T6-Langurovo
výkonu do 630 kVA. Trafostanica bude zároveň zásobovať aj navrhovanú IBV v
lokalite Langurovo.
Demontáž vzdušných vedení VN
- demontáž časti vzdušného vedenia VN 22 kV linky č.214 na úseku od TS pri Lipách po odbočku ku TS obec v dĺžke cca 970 m – nahradí sa podzemným káblom
dĺžky cca 1100 m
- demontáž časti vzdušného odbočného vedenia VN 22 kV linky č.214 v lokalite
Lán (v prípade rekreačnej výstavby) v dĺžke cca 360 m – nahradí sa podzemným
káblom dĺžky cca 400 m
Trafostanice – návrhový stav
- lyž. stredisko „Kamennô - dolina Chlebnického potoka“:
- kiosková trafostanica
- kiosková trafostanica
- lokalita IBV Dzurinovo
- kiosková trafostanica T1
- lokalita IBV Dulovo
- kiosková trafostanica T2
- lokalita IBV Lán
- kiosková trafostanica T3
- lyž. a rekr. stredisko „Príslop“
- kiosková trafostanica
+ IBV Langurovo
- kiosková trafostanica T6
trafostanice spolu

do

630 kVA
1000 kVA
do 630 kVA
do 630 kVA
do 630 kVA
do 630 kVA
do 630 kVA
4780 kVA

B. 9.3.2. ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
Zhodnotenie územia z hľadiska zásobovania plynom
V riešenom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia a rozvody plynu v
nasledujúcich tlakových úrovniach:
VVTL Oravský plynovod s veľmi vysokým tlakom DN 200 PN 6,4 MPa na trase
Malatiná – Dlhá prechádzajúci cez katastrálne územie v dĺžke cca 260 m a končí
v objekte prepúšťacej stanice Dlhá nad Oravou. Ochranné pásmo VVTL plynovodu
DN 200 je 4,0 m od osi na každú stranu, bezpečnostné pásmo je 100 m od osi na
každú stranu.
-
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Stredotlakový distribučný systém s pretlakom 300 kPa a doregulovaním tlaku na
odberných miestach. Použité potrubie prierezov D 63, 90, 110, 160, 225.
-

Stredotlakový distribučný systém vychádza z regulačnej stanice plynu v Dlhej
s výkonom cca 3 000 m3/hod. a výstupným tlakom 300 kPa.
Obec je v súčasnosti prakticky plne plynofikovaná STL rozvodom zemného
plynu, pričom sa v prevažnej väčšine rodinných domov využíva na vykurovanie
a prípravu TÚV, prípadne na varenie.
Ochranné pásma
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu
alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na
túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
• 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,
• 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky,
v zastavanom území
Pre vysokotlakové plynovody v lesných priesekoch sú vlastníci pozemkov povinní zachovať voľný pás v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu a v šírke 5 m
na obe strany od osi tranzitného plynovodu.
Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho
dozoru ním povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami.
Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia
môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakých plynovodoch sa
vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.
Bezpečnostné pásma
Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov
prípadných porúch alebo havárií plynárenských zariadení alebo odberných plynových zariadení a na ochranu života a zdravia osôb a majetku.
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi
plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou
kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia nasledovná:
- 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a
v nezastavanom území,
- 100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4
MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm.
Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi
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rozvádzajú plyny v mestách a v súvislej zástavbe obcí, bezpečnostné pásma sa určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie
prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakých plynovodoch
a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.
Stav a riešenie plynofikácie
Pre jednotlivé skupiny odberateľov je stanovená spotreba zemného plynu s uvažovaním súčinnosti riešeného odberu a tepelnej oblasti nasledovne:
Tržný fond - obyvateľstvo
Pri výpočte je uvažované s min. 78-85 % plynofikáciou domácností v cieľovom roku plynofikácie.
Použitá je metodika stanovená smernicou č.7/89 vydanou býv. NPP
koncern Bratislava. Pri výpočtoch a posudzovaní spotreby zemného plynu vychádzame z nasledovných hodnôt:
Druh použitia ZP
Priemerná spotreba
Kategória odberateľa

m3/hod

Varenie
Príprava TÚV
Vykurovanie
Kategória odberateľov
1 - Komplexný odber vykur. + TÚV + var.
2 - Lokálne plyn. vykurov + TÚV + var
3 - Príprava TÚV + varenie
4 - Odber plynu v bytovej jednotke
vykurov. + var. + príprava TÚV

m3/rok

0,18
0,30
1,50

180
400
3.500

1,80
1,20
1,00

4.000
2.400
600

1,00

1.800

Pri spotrebe zemného plynu komplexný odber pre vykurovanie, prípravu TÚV
a varenie je počítané s obostavaným priestorom rod. domu max. 800 - 850 m3.
Pri výpočte spotreby tepla pre vybavenosť bola udaná podlahová plocha s
obostavaným priestorom a výpočet spotreby tepla – spotreba plynu je podľa STN
383350.
Všeobecné zásady rozvoja zásobovania zemným plynom (podľa VÚC Žilinského kraja)
Rozvoj plynofikácie musí vychádzať z:
- hodnotenia súčasného stavu,
- energetickej koncepcie SR do roku 2005 s výhľadom do roku 2010,
- koncepcie územného rozvoja SR,
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- ekonomickej a finančnej analýzy investičných projektov jednotlivých energetických zásobovacích sústav (elektrifikácia, plynofikácia, CZT a doprava palív), hlavne
rozvojového programu SPP š.p.,
- z hodnotenia prínosu pre životné prostredie.
Pre zabezpečenie zvýšeného podielu zemného plynu na energetickej bilancii a
dodržaní ekonomických a enviromentálnych hľadísk je potrebné:
- zintenzívniť rozvoj plošnej plynofikácie efektívnou výstavbou nových miestnych
sietí
- zvyšovať využiteľnosť existujúcich plynárenských zariadení tak, aby sa dosiahlo
čo možno najvyššie percento plynofikácie
- racionálne využívať zemný plyn pri výrobe elektriny a tepla v:
a) decentralizovaných zdrojoch priamo u spotrebiteľa
b) kogeneračných zariadeniach, ktorých základné komponenty tvoria plynové turbíny alebo plynové motory
- podporovať rozvoj použitia zemného plynu a propán-butánu ako alternatívneho
paliva na pohon motorových vozidiel hlavne v MHD, prímestskej hromadnej doprave a individuálnej doprave
- pri využívaní územia nevyhnutne chrániť vybudované plynárenské zariadenia
predpísanými ochrannými pásmami tak, aby bola možná ich výstavba, prípadne
rekonštrukcia a obnova
Vyhodnotenie návrhu doplynofikovania obce
Pre zabezpečenie plynofikácie navrhovaných lokalít – plošnej individuálnej a
plošnej rekreačnej zástavby (výhľad do roku 2020), je potrebné dobudovať:
- cca 3500 m LPE plyn. potrubia pre individuálnu výstavbu
- cca 2630 m LPE plyn. potrubia pre plošnú rekreačnú zástavbu
Lokality s rozptýlenou rekreačnou zástavbou (chaty) nebudú plynofikované.

B. 9.3.3. ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Z hľadiska klimatických podmienok patrí riešené územie obce do chladného
regiónu s priemernou ročnou teplotou < 5 °C. Riešené územie patrí do oblasti
s vonkajšou výpočtovou teplotou –18°C v krajine s intenzívnymi vetrami.
Súčasný spôsob zásobovania obce teplom je možné charakterizovať ako decentralizovaný spôsob prevažne plynom a na tuhé palivá, zriedkavo elektrickou
energiou a skvapalneným plynom (PB).
Žiadne zdroje tepla v riešenom území podľa zákona č. 309/91 o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami nepatria do skupiny s tepelným výkonom
vyšším ako 0,2 MW.
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B. 9.3.4. TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE
UTO Chlebnice patrí do primárnej telefónnej oblasti Slovenských telekomunikácií (PO) 43 Martin. V obci sa nachádza pošta, kde je miestna telefónna ústredňa
a ústredňa pre diaľkové káble.
Telekomunikačné zariadenia
Prívod telefónnych liniek je optickým káblom popri ceste od Dlhej nad Oravou
do telefónnej ústredne.
Miestne rozvody sú prevedené metalickými káblami uloženými v zemi vedľa
miestnych komunikácii. Okrajové časti mimo káblovej siete sú napojené vzdušnými
rozvodmi závesnými káblami.
Tranzitné siete
Cez obec prechádza optický kábel ST. Kábel je uložený popri ceste od Dlhej
nad Oravou a končí v objekte kultúrneho domu. Trasa kábla je v niektorých úsekoch zhodná s miestnou telekomunikačnou sieťou.
Obecný rozhlas
Existujúce rozvody obecného rozhlasu sú totožné s trasou vonkajšieho osvetlenia. Napojené sú z rozhlasovej ústredne, ktorá je v budove Obecného úradu.
Využívané druhy diaľkových káblov
-

DK obyčajné medené diaľkové káble - realizované v rokoch 1958 – 1963
DKK diaľkové koaxiálne káble – realizované v rokoch 1981 – 1983 na trasách
- Dolný Kubín – Tvrdošín
UK koaxiálne káble
DOK diaľkové optické káble uložené v PE potrubí DN 40 mm

Diaľkové káble sú sústredené do spoločného objektu Slovenskej pošty
a Slovenských telekomunikácií v centrálnej časti obce.
Spôsob uloženia diaľkových káblov
Diaľkové káble sú uložené v ryhách v hĺbke cca 0,8 m, na betónovom lôžku, s
pieskovým zásypom a varovnou fóliou oranžovej farby. Ochranné pásmo je 1,5 m
od osi na každú stranu.
Mobilní operátori
Územie obce je pokryté signálom mobilných operátorov Orange a T-COM prostredníctvom vysielačov umiestnených v katastri obce.
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B. 10. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
B. 10.1 PÔDA
Z hľadiska štruktúry pozemkov katastrálneho územia z celkovej výmery
2527,39 ha tvorí 1 465,07 ha (58,0 %) poľnohospodárska pôda, lesná pôda
702,64 ha (27,84 %), vodné plochy 24,84 ha (1,0 %), zastavané plochy 82,11 ha
(3,2 %) a ostatné plochy 252,71 ha (10,0 %).
Poľnohospodárske pôdy sú zaradené do 7., 8. a 9. stupňa BPEJ. Pôdy v riešenom katastrálnom území sú:
-

stredne ťažké, slabo skeletnaté, stredne hlboké;
stredne ťažké, stredne skeletnaté, stredne hlboké;
ťažké, slabo skeletnaté, stredne hlboké;
stredne ťažké, slabo skeletnaté, všetky hĺbky;
stredne ťažké, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky;
ľahké, stredne až silno skeletnaté.

Kvalita pôdy v riešenom území je ovplyvňovaná kvalitou ovzdušia, vody i poľnohospodárskou výrobou. Znečistenie pôdy sa oproti znečisteniu ovzdušia a vody
prejavuje s určitým oneskorením za počiatkom pôsobenia negatívnych vplyvov. V
riešenom území a v jeho okolí nie sú priemyselné prevádzky, ktoré by mali negatívny vplyv na kvalitu pôdy.
Potenciálnym znečisťovateľom pôdy býva obvykle poľnohospodárska výroba.
Zásluhou takmer nepretržitého súkromného spôsobu obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v obci neboli v riešenom území zistené žiadne význam-nejšie
zdroje znečistenia pôdy - hospodárenie na poľnohospodárskej pôde je šetrné, vrstevnicová parcelácia zabezpečuje ochranu pred eróziou. Pre ochranu pôdy je dôležitý výber vhodného spôsobu obhospodarovania a tiež účelné používanie chemických ochranných prostriedkov a hnojív.
B. 10.2. VODA
Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou je vyhovujúce, vo všetkých častiach je vybudovaný verejný vodovod, napojený cez dva prepojené vodojemy na
zdroje Oravského skupinového vodovodu a na zdroje v katastrálnom území Chlebníc a Dlhej nad Oravou.
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Podzemné vody
Kvalita podzemných vôd je sledovaná vo vrtoch základnej siete SHMÚ, objekty sú zabudované pozdĺž toku Oravy. V okrese Dolný Kubín je vrt č.242990 vo
Veličnej a č.243590 v Párnici. Mineralizácia dosahuje nízke až stredne vysoké hodnoty. Na antropogénne vplyvy poukazuje zastúpenie chloridov a dusičnanov
v chemickom zložení podzemných vôd.
Povrchové vody
Osou okresu je rieka Orava, pri nej sú umiestnené aj najväčšie zdroje znečistenia. Ďalšie znečistenie sa do rieky Orava dostáva z jej prítokov. Obec Chlebnice
leží v údolí Chlebnického potoka (ľavostranného prítoku rieky Orava) a jeho prítokov (Veľký Klin, Dielový potok, Malatinský potok, potok Ráztoky a ďalšie). Chýbajúca kanalizácia a ČOV vo veľkej časti obce a nelegálne vyústenia odpadových vôd
spôsobujú znečisťovanie vodných tokov v riešenom území. Kvalita povrchových
vôd sa v katastrálnom území Chlebnice nesleduje.
Na kvalitu povrchových vôd významnou mierou vplýva aj poľnohospodárska
výroba. Poľnohospodárska výroba sa podieľa najmä na plošnom znečistení. Znečisťujúce látky sa do vodných tokov dostávajú nepriamo infiltráciou do podzemných vôd a splachom kontaminovanej pôdy – zdrojom je najmä nevyhovujúce
skladovanie exkrementov, hnojív, priepustnosťou močovkových nádrží, silážnych
žľabov a pod. Nebezpečnými zdrojmi znečistenia sú skládky odpadov, ktoré nie sú
zabezpečené proti úniku skládkových vôd do podložia.
Sledovaná je kvalita rieky Oravy je sledovaná pred jej ústím do Váhu. Podľa
údajov SHMÚ z roku 2000 v tomto mieste boli namerané hodnoty BSK5 v rozmedzí
1,2 - 6,6 mg/l, pH 7,81 - 8,97, koncentrácie NELUV 0,01 - 0,05 mg/l, Norgan.1,142,33 mg/l. Koncentrácia Hg bola v rozsahu 0,02-0,054 μg/l.
Na zneškodňovanie odpadových vôd v obci je plánovaná výstavba skupinovej
kanalizácie a ČOV Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Chlebnice s čistením odpadových vôd v Sedliackej Dubovej - po realizácii uvedenej stavby je predpoklad
podstatného zlepšenia stavu povrchových vôd v obci.
Ochrana vôd
Hlavným opatrením na ochranu povrchových a podzemných vôd je dodržiavanie zákona č.184/2002 Z.z. o vodách (vodný zákon).
V § 17 zákona o vodách sú určené základné povinnosti pri nakladaní s vodami. Podľa ods. 2 § 17 ten, kto nakladá s vodami je povinný dbať o ich ochranu,
vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek zákona o vodách a dbať
tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými
predpismi, je povinný dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných
stavieb. Podľa ods. 3 §-u 17 ten, kto nakladá s vodami na výrobné účely, je povinný vykonávať úpravy v technológii výroby a prijímať opatrenia na viacnásobné
používanie vôd. Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vy82
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lúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd nesmú mať za následok poškodzovanie iných zložiek životného
prostredia, najmä ovzdušia a pôdy.
Podľa § 18 vodného zákona sa pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné
prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy,
vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. V § 30 sa uvádza že ten, kto
vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a
ochranu. Vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných
pomerov; je povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov,
splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej
schopnosti územia.
Do riešeného katastrálneho územia nezasahuje žiadna chránená vodohospodárska oblasť (podľa § 31 vodného zákona). Sú tu vytýčené ochranné pásma vodárenských zdrojov I. stupňa existujúcich vodných zdrojov "Šimove jamy" č.1-3) a
"Klin" č. 1 - 4. Zdroj Ostredok, z ktorého je cez hlavný vodojem 2 x 150 m3 zásobovaná obec pitnou vodou, je mimo riešeného územia v kat. území Dlhá nad Oravou. Ochranné pásma vodárenských zdrojov slúžia na ochranu výdatnosti kvality a
zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa slúži na ochranu zdroja v bezprostrednej blízkosti miesta
odberu vôd alebo záchytného zariadenia. Hranice ochranných pásiem a spôsob
ochrany (najmä zákazy a obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú
množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody) sú určené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
Ochrana vôd pre znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa
zabezpečuje na poľnohospodársky využívaných územiach vykonaním potrebných
opatrení pri skladovaní, manipulácii a aplikácii hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy.
Z hľadiska ochrany vodných tokov je zakázané meniť smer, pozdĺžny smer a
priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu
vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z
ktorých môžu byť splavené do vodného toku (§ 47 vodného zákona).

B.10.3 OVZDUŠIE
Územie okresu Dolný Kubín je v súčasnosti zaradené medzi územia zaťažené
emisiami v rámci Slovenska. Na trvalom pôsobení zvýšeného obsahu škodlivín
v ovzduší sa okrem miestnych zdrojov znečistenia podieľajú aj diaľkovo prenášané
imisie znečisťovateľov pôvodom z priemyselných aglomerácií Poľska a Českej re-
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publiky. V posledných rokoch bol zaznamenaný pokles emisií – pokles nebol spôsobený technologickými opatreniami, ale prevažne znižovaním produkcie.
V katastrálnom území Chlebnice nie sú evidované žiadne významnejšie (veľké
ani stredné) zdroje znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia z lokálnych zdrojov
sa znížilo plynofikáciou časti domového fondu.
V okrese zatiaľ nie je vybudovaný monitoring imisií, nie je tu žiadna automatizovaná monitorovacia stanica (AMS) SHMÚ.
B.10.4. ODPADY
V súlade s ustanoveniami zák. č.223/2001 Z.z. o odpadoch sa nakladanie
s odpadom riadi Programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územných celkov, jeho častí a pôvodcov odpadov. Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením
Krajského úradu v Žiline č.2/2002 z 13.6.2002, záväzná časť Programu odpadového hospodárstva okresu Dolný Kubín bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Okresného úradu v Dolnom Kubíne. Nakladanie s odpadmi v obci sa riadi
Programom odpadového hospodárstva obce Chlebnice do roku 2005 (jeho platnosť je predĺžená, keďže nové programy odpadového hospodárstva obcí neboli
vypracované) a Všeobecne záväzným nariadením obce č.1/2007 z 15.12.2006 o
miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
V roku 2006 sa v obci vyprodukovalo spolu 281,95 t komunálneho odpadu,
t.j. v priemere 176,2 kg odpadu na obyvateľa. Z uvedeného množstva bolo zneškodnené skládkovaním 255,6 t odpadov (90,7 %). Komunálny odpad z obce sa ukladá na regionálnu skládku v lokalite Široká - Hlboký potok (kat. územie Medzibrodie), skládkovanie, zber a odvoz komunálneho odpadu zabezpečujú oprávnené
organizácie, ktorými sú v súčasnosti Technické služby mesta, s.r.o. Dolný Kubín
(100 l nádoby) a fy DREVSTAV Chlebnice (veľkoobjemové kontajnery - 5 ks).
Zvyšná časť komunálneho odpadu sa využíva ako druhotné suroviny (22,1 t v roku
2006), energeticky (4,5 t). Likvidáciu vyseparovaných nebezpečných zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje na základe zmluvy s obcou firma ENZO Veronika,
a.s. - Ves Dežerice. Drobný stavebný odpad sa vyváža na určenú skládku v obci,
ktorou je bývalý hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva. Skládkovanie
komunálnych odpadov v tejto lokalite bolo ukončené, potrebné je však pripraviť a
uskutočniť projekt rekultivácie a revitalizácie areálu. Likvidáciu biologického odpadu kompostovaním sú občania na základe VZN obce č.1/2007 povinní zabezpečiť
na vlastných pozemkoch.
Skládka v lokalite Široká - Hlboký potok kapacitne postačuje na viac rokov, nespĺňa však technické požiadavky podľa súčasných právnych predpisov (nevyhovujúce tesnenie, chýba ČOV). V roku 1993 bol stav na skládke zlepšený realizáciou
minerálneho tesnenia, odvedením dažďových vôd, oplotením, inštaláciou váhy,
strážením a zavedením evidencie odpadu. S účinnosťou nového zákona o odpadoch bola skládka prehodnotená a jej prevádzka je v súčasnosti povolená len do
roku konca roku 2008. Garantom prípravy výstavby novej regionálnej skládky je
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Mesto Dolný Kubín - v súčasnosti rieši zámer "skládka na skládke" v lokalite Široká
- Hlboký potok pre obdobie po roku 2008. Alternatívnou možnosťou je odvoz odpadov na novú vyhovujúcu skládku OZO s.r.o. Liptovský Mikuláš v Partizánskej
Ľupči vo vzdialenosti približne 50 km.
V obci je zavedený zber separovaného odpadu (v zátvorke vyprodukované
množstvo v roku 2006 v tonách) - zber papiera (3,0 t), skla (9,3 t), plastov (1,1 t),
kovov (8,7 t) a nebezpečného odpadu (4,23 t). Program odpadového hospodárstva obce obsahuje ciele :
• dosiahnuť materiálové zhodnocovanie odpadov 10 %, energetické zhodnocovanie 15 %, skládkovanie 75 %,
• podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov by mal
dosiahnuť 35 %
• dosiahnuť materiálové využitie odpadov z obalov na úroveň 30%
• zapojiť obyvateľov a podnikateľské subjekty do separovaného zberu druhotných surovín.

B.10. 5. OBYTNÉ PROSTREDIE
Okrem nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, uvedených
v predchádzajúcich častiach, kvalitu obytného prostredia v obci negatívne ovplyvňujú ďalšie problémy :
1. Nepriaznivé vplyvy dopravy - trasa nákladnej dopravy z výrobnej zóny na východnom okraji obce vedie zastavaným územím obce - cez obytné plochy, ktoré
zaťažuje hlukom, exhalátmi a otrasmi. Najhoršia situácia je v centre obce, kde má
cesta nedostatočnú šírku a rodinné domy sú v tesnej blízkosti cesty – navrhujeme
výhľadovo vybudovanie miestnej obslužnej komunikácie spájajúcej centrum s výrobou a rekreáciou na juhovýchodnom okraji obce v novej trase po okraji zastavaného územia (v centre medzi kostolom a súčasnými hospodárskymi budovami humnami). V ostatných častiach obce navrhujeme postupné odstraňovanie dopravných závad a umiestňovanie nových obytných domov vo väčšej vzdialenosti od
hlavných miestnych komunikácií.
2. V obci nie je vybudovaná kanalizácia a ČOV, čo spôsobuje únik časti odpadových vôd do pôdy a vodných tokov, pretekajúcich zastavaným územím obce. V súčasnosti je spracovaný projekt na spoločnú skupinovú kanalizáciu a ČOV Dlhá nad
Oravou, Sedliacka Dubová, Chlebnice s čistením odpadových vôd v Sedliackej Dubovej - po realizácii uvedenej stavby je predpoklad podstatného zlepšenia čistoty
vodných tokov.
3. Časť obytného územia obce je v blízkosti cintorínov. Starý cintorín v severnej
časti obce sa v súčasnosti nevyužíva a v návrhovom období do roku 2000 ani nepredpokladáme jeho otvorenie - v súčasnosti je začlenený medzi plochy zelene bez
ochranného pásma. Na tomto cintoríne je nedostatočne zastúpená vzrastlá drevitá zeleň, ktorá môže znížiť negatívny vplyv z hľadiska jeho estetického pôsobenia.
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Súčasne používaný cintorín nad kostolom navrhujeme rozšíriť južným smerom na
voľnú plochu, vzdialenejšiu od obytného územia - plocha na rozšírenie cintorína je
už v súčasnosti ohraničená vysokou drevitou zeleňou. Vnútornú plochu novej plochy cintorína navrhujeme doplniť miestnymi druhmi listnatej a ihličnatej drevitej
vegetácie.
4. Na vykurovanie sa vo veľkej miere sa využíva pevné palivo, čo spôsobuje vo vykurovacom období zhoršenú kvalitu ovzdušia. Podmienky pre zlepšenie stavu
ovzdušia sú v súčasnosti vytvorené plynofikáciou obce.

B. 11. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO VYUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY A
VYUŽITIA LESNÝCH POZEMKOV NA INÉ ÚČELY
PÔDNE POMERY A KVALITA PÔDY
Celková výmera katastrálneho územia Chlebnice je 2527,39 ha, z čoho najväčšiu časť 1412,21 ha (55,9 %) zaberajú trvalé trávne plochy. Poľnohospodárska
pôda zaberá spolu 1465,07 ha, tj 58,0 %. Z poľnohospodárskej pôdy okrem trvalých trávnych plôch je zastúpená orná pôda – 32,08 ha (1,3 %) a záhrady - 20,78
ha (0,8 %), iné druhy poľnohospodárskej pôdy sa v riešenom území nevyskytujú.
Produkčný potenciál pôd je stredne nízky až veľmi nízky, ovplyvnený nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä vo vyšších polohách. Riešené územie
patrí do klimatických regiónov chladného a vlhkého, veľmi chladného a vlhkého.
Štruktúra pôdy podľa kultúr v katastrálnom území Chlebnice ( 2 006) – výmera
v ha)
Poľnohospodárska pôda
orná pôda

záhrady

32,08

20,78

TTP

Nepoľnohospodárska pôda
Spolu

les

1412,21 1465,07 702,64

vodné
plochy

zast.
plochy

ostatné
plochy

Spolu

Spolu plocha kat.
územia Chlebnice

24,84

82,11

252,71

1062,3

2527,39

Podstatnú časť poľnohospodárskej pôdy tvoria trvalé trávne porasty. Orné
pôdy sú zastúpené najmä v okolí zastavaného územia obce. Poľnohospodársku
pôdu v riešenom území obhospodarujú súkromní vlastníci, združení v Svojpomocnom družstve samostatne hospodáriacich roľníkov. Lesné plochy obhospodaruje
Pozemkové spoločenstvo Urbariát obce Chlebnice.

86

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

Pôdne vlastnosti
V riešenom území jednoznačne prevládajú kambizeme /súvis so substrátovými podmienkami/ typické a miestami aj pseudoglejové. V niektorých lokalitách
/najmä na výrazných svahoch/ sú vyvinuté rendziny typické.
Fyzikálne vlastnosti pôd
Pre potreby vyhodnotenia pôdnoekologického potenciálu poľnohospodárskej
krajiny katastrálneho územia boli použité mapy pôdnoekologických jednotiek. Pre
ďalšie použitie podľa boli z kódovaných vlastností každej BPEJ vyčlenené také
vlastnosti, ktoré by poskytovali ucelený rámec krajinnoekologickej kvality pôd najmä pre rôzne poľnohospodárske využitie.
V riešenom území sa vyskytujú tieto bonitované pôdnoekologické jednotky s
charakteristickými fyzikálnymi vlastnosťami pôd - zrnitosť, skeletnatosť, hĺbka:
0963212 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša;
0963215 - stredne ťažké (ílovitohlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša;
0967415 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme typické kyslé na flyši;
0969215 – pôdy stredne ťaťké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme pseudoglejové na flyši;
0982681 – pôdy ľahké /piesočnaté a hlinitopiesočnaté/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme na flyši na výrazných svahoch;
0982685 - stredne ťažké (ílovitohlinité), slabo až stredne skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme (typ) na flyši na výrazných svahoch;
1000892 – pôdy na zrázoch nad 25° /bez rozlíšenia typu pôdy/;
1063242 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša;
1063245 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté,
stredne hlboké kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách
flyša;
1063442 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša;
1063515 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša;
1066412 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme typické kyslé na flyši;
1069212 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme pseudoglejové na flyši;
87

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

1069242 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké kambizeme pseudoglejové na flyši;
1069245 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté,
stredne hlboké, kambizeme pseudoglejové na flyši;
1069545 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté,
stredne hlboké, kambizeme pseudoglejové na flyši;
1070213 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké kambizeme
pseudoglejové na flyši;
1082672 – pôdy stredne hlboké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082675 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez až slabo skeletnaté,
všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082682 - pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082685 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082775 – pôdy stredne ťažké /piesočnatohlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky
ĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082782 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082785 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082872 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082875 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez až slabo skeletnaté,
všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082881 – pôdy ľahké /piesočnaté a hlinitopiesočnaté/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082882 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082885 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši/ na výrazných svahoch;
1082982 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1082985 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité,/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky kambizeme /typ/ na flyši na výrazných svahoch;
1092682 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
rendziny typické na výrazných svahoch;
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Kombinácie pôd, ktoré vlastnosťami podobajú alebo sa zhodujú boli zvolené
tak, aby poskytovali prehľad o možnostiach najmä poľnohospodárskeho využitia
priestoru katastrálneho územia. Sú zoradené podľa celkovej kvality jednotlivých
plôch:
Kombinácie fyzikálnych vlastností pôd

Zaradené BPEJ

pôdy stredne ťažké, slabo skeletnaté,
stredne hlboké

0963212, 0967415, 0969215,
1063515, 1066412, 1069212

pôdy stredne ťažké, stredne skeletnaté,
stredne hlboké

1063242, 1063245, 1063442,
1069242, 1069245, 1069545

pôdy ťažké, slabo skeletnaté,
stredne hlboké

1070213

pôdy stredne ťažké, bez až slabo
skeletnaté, všetky hĺbky

1082672, 1082675, 1082775,
1082872, 1082875

pôdy stredne ťažké, stredne až silno
skeletnaté, všetky hĺbky

1082682, 1082685, 1082782,
1082785, 1082882, 1082885,
1082982, 1082985, 1092682

pôdy ľahké, stredne až silno skeletnaté

0982681, 1082881

V katastrálnom území Chlebnice sa vyskytujú poľnohospodárske pôdy, zaradené podľa kódu BPEJ do 7., 8. a 9. kvalitatívnej skupiny. V riešenom území sú to
pôdy:
kvalit. skupina BPEJ

kód BPEJ

7

0963212, 0963215, 0969215, 1063242, 1063245,
1063442, 1063515, 1066412, 1069212, 1069242,
1069245, 1070213,

8

1069545,

9

0982685, 1000892, 1082672, 1082675, 1082682,
1082685, 1082775, 1082782, 1082785, 1082872,
1082875, 1082882, 1082885, 1082982, 1082985,
1092682 .

Zdôvodnenie urbanistického riešenia z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy
Pre návrh urbanistickej koncepcie a priestorovej optimalizácie územia boli
stanovené zásady, zohľadňujúce :
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- historicko-vývojové koncepcie rozvoja obce a potreby nadviazania na jeho prirodzenú vývojovú kontinuitu, funkčné a kompozičné predpoklady
- dané a nemenné prírodné limity
- ekologické podmienky a požiadavky stabilizácie územia, zachovania diverzity a
rozmanitosti prírodného prostredia
- technické limity a obmedzenia
- vytvorenie predpokladov pre rozvoj obce a jeho priestorovú optimalizáciu.
V súlade s celkovou koncepciou rozvoja obce boli rozvojové plochy situované
na voľné nezastavané pozemky, priamo nadväzujúce na súčasné zastavané územie a vybudovanú technickú infraštruktúru. Súčasné zastavané územie obce poskytuje len obmedzené možnosti novej výstavby.
Pri urbanistickom riešení nových lokalít pre výstavbu boli rešpektované zásady ochrany podľa § 12 zákona č. 220/ 2004 Z.z. (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 niekt. zákonov) :
• Návrhom nie je dotknutá pôda prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny, chránená
podľa § 12, ods. a) zákona č. 220/2004 Z.z. (nevyskytuje sa v riešenom katastrálnom území Chlebnice),
• nie je nenarušená ucelenosť honov a nie je sťažené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo
vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami.
• V návrhu sú riešené prístupy a poľné cesty na poľnohospodársku pôdu mimo
zastavaného územia obce.

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy
Navrhované využitie, výmera, BPEJ, užívateľ poľnohosp. pôdy, časová etapa
realizácie, sú pre jednotlivé lokality zdokumentované v tabuľkovej časti.
Pri pozemkoch rodinných domov je v stĺpci "Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy" vyčíslená len plocha navrhovaná na nepoľnohospodárske účely.
Pre vyhodnotenie navrhovaného využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely boli plochy rozdelené do 50 lokalít – bilancia je uvedená
v tabuľkách na nasledujúcich stranách.
Z celkovej výmery 37,872 ha poľnohospodárskej pôdy, navrhnutej na nepoľnohospodárske využitie, je 8,496 ha v zastavanom území k 1.1.1990 .
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PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPOD. PÔDE
Žiadateľ : Obec Chlebnice

Katastrálne územie : Chlebnice

Spracovateľ : Ing.arch. Ján Kubina a kol.
Kraj : Žilinský

Č.
lokality

Funkčné využitie

P1

rekreácia extenzívna
*

P2

rekreácia extenzívna *
rekreácia extenzívna
*

P3

Dátum : jún 2008
Výmera
lokality
spolu
v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy
Užívateľ poľnohospodárskej pôdy

Z toho
spolu
v ha

Skupina
BPEJ

Výmera
v ha

Vybudované
hydromeliorač. zariadenia (závlaha,
odvodnenie)

Časová
etapa
realizácie

0,763

0,080

9

0,080 SD SHR Chlebnice

nie

I., II

5,157

0,546

7
9

0.101
0.445 SD SHR Chlebnice

nie

I., II.

0,261

7

0,261 SD SHR Chlebnice

nie

I., II.

nie

7

0,210
0,124 súkr. vlastníci

2,108

Iná informácia

P5

obytné územie
(RD + komunikácia)
technická vybavenosť

P6

obytné územie
(RD + komunikácia)

1,635

0,376

7

P7

obytné územie
(RD)

1,231

0,320

7
9

0,080 obec + súkr. vlast0,240 níci

P8

obytné územie
(RD + komunikácia)

3,663

1,111

9

SD SHR Chlebnice
1,111 + súkrom. vlastníci

nie

P9

obytné územie
(RD+ komunikácia)

5,694

1,249

7
9

SD SHR Chlebnice
0,100
+ súkrom. vlastníci
1,149

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P10

obytné územie
(RD+ komunikácia)

6,016

1,377

7
9

0,020 SD SHR Chlebnice
1,357 + súkrom. vlastníci

nie

II.

časť v ZÚ

P11

obytné územie
(RD+ komunikácia)

2,030

0,360

7

0,360 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

v ZÚ

P12

obytné územie (RD)

0,079

0,040

9

0,040

nie

I.

v ZÚ

P13

obytné územie
(RD+ komunikácia)

2,346

0,760

9

SD SHR Chlebnice
0,760 + súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P14

obytné územie
(RD)

0,975

0,280

9

0,280 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II

časť v ZÚ

P15

obytné územie
(RD)

0,770

0,240

9

0,240 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

v ZÚ

P16

obytné územie
(RD+ komunikácia)

1,628

0,349

7
9

0,080 SD SHR Chlebnice
0,269 + súkrom. vlastníci,
obec

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P17

obytné územie
(RD+ komunikácia)

1,205

0,233

7
9

0,030 SD SHR Chlebnice
0,203 + súkrom. vlastníci,
obec

nie

II.

časť v ZÚ

P18

obytné územie
(RD)

0,539

0,240

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P4

2,294

0,334

0,007

0,002

7

0,002 SD SHR Chlebnice
0,376

0,240

SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

súkr. vlastníci

SD SHR Chlebnice

9
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I.

časť v ZÚ

nie

II.

v ZÚ

nie

I., II.

časť v ZÚ

I.,II.

v ZÚ

I.,II.

časť v ZÚ

nie

ÚPN obce Chlebnice
Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

P19

obytné územie
(RD+ komunikácia)

1,964

0,850

7
9

0,009
0,841 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P20

obytné územie
(RD+ komunikácia)

3,596

0,682

7
9

0,120
0,562 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P21

obytné územie
(RD+ komunikácia)

1,303

0,281

9

0,281 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P22

obytné územie
(RD+ komunikácia)

1,198

0,300

9

0,300 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

časť v ZÚ

P23

polyfunkčné územie (obč. vybav.,
RD, komunikácia)

0,645

0,131

7
9

0,064
SD SHR Chlebnice
0,067
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

v ZÚ

1,079

0,999

9

0,999

nie

II.

0,593

0,452

9

0,452 SD SHR Chlebnice

nie

I.

nie

I.

v ZÚ

nie

I.,II.

časť v ZÚ

nie

I.,II.

v ZÚ

P24
P25

rekreačná vybavenosť
rozšírenie cintorína
a úprava komunikácie

SD SHR Chlebnice

P26

obytné územie
(RD)

0,290

0,120

7
9

0,040
SD SHR Chlebnice
0,080

P27

obytné územie
(RD+ komunikácia)

4,424

1,007

9

1,007

P28

obytné územie
(RD+ komunikácia)

0,949

0,192

7
9

0,040
0,152 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

P29

obytné územie (RD)

0,187

0,040

7
9

0,030
0,010

P30

obytné územie
(RD+ komunikácia)

0,747

0,083

7

0,083

P31

obytné územie
(RD+ komunikácia)

0,803

0,619

7

P32

obytné územie
(RD+ komunikácia)

0,502

0,202

7

P33

obytné územie
(RD+ komunikácia)

4,421

1,264

P34

cesta III/059 24 úprava

1,573

P35
P36

SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

časť v ZÚ

nie

I.

časť v ZÚ

nie

I.,II.

v ZÚ

SD SHR Chlebnice
0,619 + súkrom. vlastníci,
obec

nie

I.,II.

v ZÚ

SD SHR Chlebnice
0,202 + súkrom. vlastníci,
obec

nie

I.,II.

v ZÚ

7
9

0,482
0,782 SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

nie

I.,II.

časť v ZÚ

0,015

7
9

0,001
0,014

nie

II.

v ZÚ

0,308

0,308

7

0,308

nie

I.

v ZÚ

3,298

1,971

7

SD SHR Chlebnice

ihrisko a zeleň
výrobná zóna
(existuj.+ rozšírenie)

P37

rekreačné územie

P38

rekreačné územie

P39

rekreačné územie

SD SHR Chlebnice
+ súkrom. vlastníci

súkr. vlastn., obec

SD SHR Chlebnice

1,971

nie

I.

v ZÚ

nie

II.

časť v ZÚ

SD SHR Chlebnice
4,970

4,542

3,787

3,787

2,114

2,114

7
9

0,299
4,243 SD SHR Chlebnice

9

3,787

9

2,114

II.
SD SHR Chlebnice

nie

SD SHR Chlebnice

nie

II.
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P41

rekreácia extenzívna
rekreácia extenzívna

P42

rekreácia extenzívna + komunikácia

P40

P43

1,578

0,316

2,369

0,474

9

0,316

7
9

I.
SD SHR Chlebnice

0,022
0,452

nie
nie

I.

nie

I.

nie

I.

nie

I.,II.

nie

I.,II.

nie

I.,II.

nie

I.,II.

SD SHR Chlebnice
2,154

0,507

9

0,507
SD SHR Chlebnice

lesné hospodárstvo
2,922

0,015

7
8
9

0,015 Pozem. spoločen.
Urbariát Chlebnice
0,360
SD SHR Chlebnice
0,057
0,212
0,101 SD SHR Chlebnice

3,522

0,360

0,058

7

0,058

7,380

6,501

7
8
9

5,497
0,897
0,107 SD SHR Chlebnice

P48

obslužná komunikácia - úprava

1,381

0,474

7
8
9

0,398
0,030
0,046 SD SHR Chlebnice

nie

I.

P49

obslužná komunikácia - úprava

1,371

0,241

7
9

0,218
0,023 SD SHR Chlebnice

nie

I.

P50

obslužná komunikácia - úprava

2,622

0,439

7
9

0,039
0,400 SD SHR Chlebnice

nie

I.

105,687

37,872

P44

rekreácia extenzívna
*

P45

rekreácia extenzívna *

2,918

0,370

P46

rekreácia extenzívna *

0,579

P47

rekreačná vybavenosť

SPOLU

9
9

SD SHR Chlebnice

37,872

Pozn.:
*
- na rekreačnú výstavbu bude v súlade so záväznými regulatívmi využitých maximálne 10 % plochy, ostatná pôda zostane poľnohospodársky využívaná (pasenie
dobytka, kosenie)
RD - rodinné domy, predpokladá sa využitie 400 m2/ 1 dom na nepoľnohospodárske
účely
I. etapa - obdobie do roku 2014
II. etapa - po roku 2014
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VYUŽITIE LESNÝCH POZEMKOV NA INÉ ÚČELY
V katastrálnom území Chlebnice je 702,64 ha lesných pozemkov, t.j. 27,8 % z
celkovej výmery katastrálneho územia.
Riešené územie patrí do vegetačného lesného stupňa jedľovo-bukového. Jeho
drevinové zloženie je oproti pôvodnému málo zmenené. Lesné plochy sú sústredené vo vyšších polohách a lemujú katastrálne územie vo východnej a južnej časti,
odtiaľ plynule plochami nelesnej drevitej vegetácie zostupujú do nižších polôh aj v
ostatných častiach katastra. Lesy sú prevažne smrekové. Vyskytuje sa aj smrekovec, borovica, javor, jaseň, hrab, breza, brest a lipa.
Lesné plochy v katastrálnom území majú výlučne hospodársku funkciu - lesy
osobitného určenia, ani ochranné lesy sa tu nevyskytujú. V zmysle zákona o lesoch
hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného
určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov.
Využitie lesných pozemkov na iné účely je navrhnuté v štyroch lokalitách,
ktoré sú zdokumentované v nasledujúcej tabuľke :

Číslo
lokality

Parc. číslo

L1

14271

L2

14271

L3

14466

L4

3329/1
4169
3328/2
1220/35

Spolu

Funkčné využitie

lyžiarska zjazdovka
lyžiarska zjazdovka
lyžiarska zjazdovka
miestna obslužná
komunikácia

Výmera
lokality
spolu v
ha

Predpokladaná
výmera odňatia
pôdy
Kategória
lesa

Z toho
Nelesná
pôda

Lesná
pôda

2,060

0

2,060 hospodársky

4,387

0

4,387 hospodársky

3,268

0

3,268 hospodársky

0,152

0,122

9,867

0,030

9,745

94

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

hospodársky

Poznámka

ÚPN obce Chlebnice

C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU

C. 1 ZÁKLADNÉ ZÁSADY
C. 1.1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY
(1) Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko-architektonické zásady:
a) rešpektovať stanovené funkcie pre jednotlivé bloky zástavby – hlavná
funkcia je prvoradá a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné
v rozsahu, neobmedzujúcom hlavnú funkciu;
b) v súlade s ustanoveniami zákona č.49/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) rešpektovať podmienky ochrany objektov,
ktoré sú zapísané v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR,V riešenom území sú
to :
- Kostol
Nanebovzatia P.M., r.-k., parc. č.1/1, ÚZPF SR č. 222/0,
- Kaplnka
sv. Vendelína, r.-k., parc.č.2520, ÚZPF SR č.223/0,
- Tabuľa
pam. padlým v SNP na bud. ZŠ, p.č.68/1, ÚZPF SR č.3116/0;
c) v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu č.49/ 2002 Z.z. stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení rešpektovať povinnosť
ohlásenia archeologického nálezu pri stavebnej činnosti a zemných prácach;
d) v celom katastrálnom území platí I.stupeň ochrany prírody (všeobecná
ochrana) v zmysle §-u 12 Zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
e) v zmysle § 49 zákona č. 543/ 2002 Z.z. zachovať a chrániť evidovaný
chránený strom „Smrekovec na cintoríne“ a hodnotné solitéry zelene v
intraviláne i v extraviláne;
f) zachovať a chrániť vytypované prvky ekologickej stability – biocentrá,
biokoridory, plochy pramenísk, brehových porastov, prírodné zdroje využívať bez devastácie prostredia;
g) pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu ponechať manipulačný pás v
šírke 4 m od brehovej čiary vodných tokov;
h) pri hospodárení na lesnom fonde vylúčiť holoruby, využívať drobnú mechanizáciu;
i) v celom katastrálnom území nie je dovolené vytvárať a využívať skládky
odpadov;
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j) na území pásiem hygienickej ochrany vodárenských zdrojov rešpektovať
stanovený spôsob ochrany – t.j. zákazy a obmedzenia činností, ktoré
poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú
bezchybnosť vody a sú určené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem
vodárenských zdrojov ;
k) na plochách obytnej zástavby vylúčiť chov kožušinovej zveri a obmedziť
chov veľkých hospodárskych zvierat ;
l) podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 40 %
z celkovej výmery pozemkov rodinných domov;
m) v architektonickom riešení nepoužívať cudzie regionálne prvky;
n) v obytnom území je neprípustné umiestnenie hospodárskych stavieb v
uličnej čiare;
o) pri osadzovaní stavieb (odstupy od hraníc pozemkov) rešpektovať ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a vyhl. č. 532/2002 Z.z.
o všeobecných technických podmienkach na výstavbu.
(2) Zásady z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy:
a) poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia,
vydaného v zmysle §-u 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy;
b) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami;
c) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest na náklady investorov;
d) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe
skrývky humusového horizontu;
e) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu
drevín;
f) prípadne poškodenú priľahlú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
(3) Zásady z hľadiska riešenia dopravy:
a) rešpektovať komunikačnú kostru, navrhnutú v územnom pláne obce a
v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN VÚC Žilinského kraja);
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b) chrániť územie pre navrhované automobilové, pešie, cyklistické komunikácie;
c) chrániť územie pre navrhované zastávky hromadnej dopravy, verejné odstavné a parkovacie plochy pre motorové vozidlá.
(4) Zásady z hľadiska technickej infraštruktúry :
a) rešpektovať ochranné pásma existujúcich a navrhovaných sietí technickej
infraštruktúry a vodných tokov v území;
b) územne chrániť koridory a plochy existujúcich a navrhovaných trás a zariadení inžinierskych sietí (trasy komunikácií, vodovodov, kanalizácie, elektrických a telekomunikačných vedení, plynovodov, plochy trafostaníc, čerpacích staníc odpadových vôd, prečerpávacích staníc pitnej vody a pod.);
c) zásobovanie územia pitnou vodou riešiť napojením na existujúci vodovod;
d) do doby vybudovania verejnej kanalizácie splaškové vody zachytávať v
nepriepustných žumpách, odvádzať napojením do existujúcich a navrhovaných kanalizačných zberačov s čistením v navrhovanej ČOV,
e) elektrické a telekomunikačné vedenia realizovať ako podzemné – kábelové.

C. 1.2 ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY
Schéma záväzných častí ÚPN-O a regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy sú uvedené na nasledujúcich stranách :
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Označenie
funkčnej plochy

B.01

Charakteristika
funkčnej plochy
plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

Regulatívy
Záväzné
•
•

(komunikačne napojené z kat. •
územia Dlhá nad Oravou)
•
•

B.02, B.11,
B.12

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy

•

prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb
a tvaroslovie regiónu
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného
domu

•
•

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
výstavba je podmienená priaznivým geologickým posudkom;

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb
a tvaroslovie regiónu
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného
domu

•

vať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

priazni-

•
•

• spolu s novými stavbami ukončo-

zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného
domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu
v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená
vým geologickým posudkom;

•

B.03, B.13,
B.29

hlavná funkcia obytná - rodinné domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať mierku stavieb
a tvaroslovie regiónu

•

•

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

Smerné

•

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu;

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy

127

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

ÚPN obce Chlebnice

Regulatívy

B.04, B.05,

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

•

•

prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať
mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného
domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu;

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy

•

prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať
mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rodinného
domu

•

•

B.06,
B.31,
B.33,
B.37,

B.07,
B.32,
B.36,
B.38

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

•

•

B.08, B.09,
B.15, B.18,
B.24, B.25,
B.26

B.10, B.34

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

plocha navrhovaných rodinných domov

•
•

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu
v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom;

•
•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

•

pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať
mierku stavieb a tvaroslovie regiónu,

•

zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu

•

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu;

•
•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
umiestnenie rodinných domov vo vzdialenosti 6 m od okraja navrhovanej komunikácie, strechy sedlové so sklonom 38 - 45 stupňov, výška stavieb max. 1,5 nadzemného
podlažia + podkrovie, zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu

•
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• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

• spolu s novými stavbami ukončo-

vať aj terénne úpravy s výsadbou zelene,

• nezastavané plochy pozemkov

využiť najmä ako obytnú zeleň

ÚPN obce Chlebnice

Regulatívy

B.14, B.17,
B.19, B.20,
B.23

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov
na pozemkoch s pôvodnou
parceláciou

•
•
•

zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu
v častiach územia podľa vyznačenia v grafickej časti výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom;

•
•

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať drobnú mierku
stavieb a tvaroslovie regiónu
novostavby umiestňovať vo vzdialenosti min. 3 m od navrhovaného komunikačného
priestoru
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu

•

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu;

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy

•

•

B.16

plocha navrhovaných rodinných domov

• pred začatím novej výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie urbanistickou
štúdiou,
•

B.21, B.22,
B.27, B.28

plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov

•

prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
umiestnenie rodinných domov vo vzdialenosti 6 m od okraja navrhovanej komunikácie, strechy sedlové so sklonom 38 - 45 stupňov, výška stavieb max. 1,5 nadzemného
podlažia + podkrovie, zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu

•
•

zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu;

•
•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať
drobnú mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
novostavby umiestňovať vo vzdialenosti min. 3 m od navrhovaného komunikačného

•

•
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• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

ÚPN obce Chlebnice

Regulatívy

priestoru, v nových domoradiach je vzdialenosť uličnej čiary 6 m od okraja navrhovanej komunikácie, strechy sedlové so sklonom 38 - 45 stupňov, výška stavieb max. 1,5
nadzemného podlažia + podkrovie,

B.30

obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou

•
•
•

zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu
v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom;

•
•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy, nízkopodlažné bytové domy
prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), zachovať
mierku stavieb a tvaroslovie regiónu

•

B.35

plocha navrhovaných rodinných domov

•
•
•

výška stavieb max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie,
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku obytn. domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch obytných domov

•

v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom

•

hlavná funkcia obytná - rodinné domy

•

prípustná doplnková funkcia – menšie zariadenia občianskej vybavenosti a drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu

•

umiestnenie rodinných domov vo vzdialenosti 6 m od okraja navrhovanej komunikácie, strechy sedlové so sklonom 38 - 45 stupňov, výška stavieb max. 1,5 nadzemného
podlažia + podkrovie, zachovať mierku stavieb a tvaroslovie regiónu
zosúladiť tvarové a architektonické riešenie všetkých stavieb na pozemku rod. domu
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastnom pozemku rodinného domu

•
•

C-III

KO.01

•
plocha dopravy – cesta III/
•
05924 (vrátane pridružených
peších a odstavných pruhov )
•
plochy dopravy – komunikácie obslužné funkč. triedy C3

•
•

rešpektovať vymedzenú funkciu
rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s funkčnou triedou a kategóriou, určenou
v územnom pláne obce
v úseku, vedúcom zastavaným územím dobudovať chodníky
rešpektovať vymedzenú funkciu
rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s i a kategóriami, určenými v územnom
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• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

• spolu s novými stavbami ukončovať aj terénne úpravy
s výsadbou zelene,
• nezastavané plochy pozemkov
využiť najmä ako obytnú zeleň

ÚPN obce Chlebnice

(vrátane pridružených peších
a odstavných pruhov )

KO.02

plochy dopravy – komunikácie obslužné funkč. triedy C2
(vrátane pridružených peších
a odstavných pruhov )

LH

les hospodársky

LZ

plochy lyžiarskych zjazdoviek

NDV

nelesná drevitá vegetácia

PK,
PK.LH

poľnohospodárska krajina

Regulatívy

pláne obce

•
•

rešpektovať vymedzenú funkciu
rešpektovať šírkové usporiadanie v súlade s i a kategóriami, určenými v územnom
pláne obce

•

rešpektovať podmienky využívania lesov s hospodárskou funkciou s uplatnením ekologicko-produkčného spôsobu

•
•
•

stabilizovať spodnú hranicu lesov
zvýšiť podiel prirodzených lesných spoločenstiev s listnatými drevinami
vylúčiť holoruby

•

rešpektovať trasy existujúcich lesných ciest, existujúcich a navrhovaných turistických
trás

•
•
•

v zimnom období rešpektovať vymedzenú funkciu, vo vegetačnom období využívať
extenzívne ako trvalé trávne porasty (kosné lúky, extenzívne pasienky)
udržiavať vegetačný kryt bez náletových drevín
realizovať protierózne opatrenia

•

vylúčená výstavba objektov s výnimkou technických zariadení

•

nevyhnutných pre prevádzku lyžiarskych zjazdoviek (zasnežovanie, horské dopravné
zariadenia - HDZ, ochranné siete a pod.)

•

zachovať voľný prechod migrujúcej zveri

•

upresniť trasu HDZ projektovou dokumentáciou

•

zachovať nelesnú drevitú vegetáciu pozdĺž vodných tokov, na nepoľnohospodárskych
ostatných plochách, na veľmi svahovitých a zosuvných plochách, na ostatných plochách poľnohospodárskej pôdy regulovať jej rozsah

•
•

rešpektovať vymedzenú funkciu,
s výnimkou pohľadovo exponovaných polôh (lúčne hrebene, horizonty a pod.) je prípustné umiestnenie drobných hospodárskych stavieb (senníkov, prístreškov), nevyhnutných pre obhospodarovanie pôdy - konštrukcia drevená montovaná, strechy sedlové so sklonom 45 - 50 stupňov, zastavaná plocha do 25 m2, celková výška od úrovne terénu do 5 m, bez napojenia na inžinierske siete
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•

podporovať extenzívne pasienkárske využívanie podhorských
častí s cieľom zachovať ekologicky a krajinársky hodnotné územia

ÚPN obce Chlebnice

Regulatívy
•

na ploche, označenej PK-LH je prípustná výstavba jednej hospodárskej budovy, podľa
vyššie uvedených regulatívov a výstavba rozhľadne s jednoduchou montovanou konštrukciou

•
•
•

obmedziť použitie agrochemikálií a zásahy do vodného režimu v pôde
nezvyšovať výmeru ornej pôdy
zachovať podmienky pre existenciu trávo-bylinných spoločenstiev na trvalých trávnych
porastoch ich udržiavaním kosením alebo extenzívnym pasienkárstvom
rešpektovať trasy existujúcich poľných ciest, existujúcich a navrhovaných turistických
trás

•

R.01, R.07,
R.09

rekreačná územie existujúce
a navrhované

• hlavná funkcia – rekreácia, ostatné funkcie sú neprípustné
• extenzívne využívaná rekreačná plocha s individuálnymi rekreačnými chatami
• výška objektov – max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie
• pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy urbanistickou
štúdiou
• zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných a spevnených plôch
môže tvoriť max. 10 % z celkovej výmery plochy

•

v max. miere zachovať existujúcu drevitú vegetáciu, vylúčiť
výsadbu v prostredí nepôvodných druhov rastlín

• drobná mierka stavieb, architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu
• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných
pozemkoch zariadení

R.02, R.03,
R.08

rekreačná územie existujúce
a navrhované

• hlavná funkcia – rekreácia, ostatné funkcie sú neprípustné
• extenzívne využívaná rekreačná plocha s individuálnymi rekreačnými chatami
• výška objektov – max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie
• pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy urbanistickou
štúdiou
• zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných a spevnených
plôch môže tvoriť max. 10 % z celkovej výmery plochy
• drobná mierka stavieb, architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu
• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných
pozemkoch zariadení
• v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
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geologickým posudkom ;

R.04

rekreačná vybavenosť a odstavná plocha pre motorové
vozidlá k lyžiarskemu vleku
(navrhovaná)

•

hlavná funkcia – rekreačná a športová vybavenosť (občerstvenie, servis)

• zariadenie bez nárokov na zásobovanie nákladnou dopravou
• neprípustné ubytovanie a iné funkcie
• pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy územným plánom
zóny alebo urbanistickou štúdiou
•
•

výška objektu – max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie
architektonické riešenie objektu prispôsobiť charakteru prostredia, nepoužívať cudzie
regionálne prvky

• v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom

R.05

rekreačné plochy navrhované

• hlavná funkcia – rekreácia, forma - rekreačné ubytovanie, stravovanie, vybavenosť,
•
súvisiaca s hlavnou funkciou
• pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy územným plánom
zóny alebo urbanistickou štúdiou
• neprípustná výstavba samostatných objektov skladov, garáží a pod.

v max. miere zachovať existujúcu
drevitú vegetáciu, vylúčiť výsadbu v prostredí nepôvodných
druhov rastlín

• výška objektov – max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie
• zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných a spevnených plôch
môže tvoriť max. 20 % z celkovej výmery plochy
• architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu
tvarosloviu
• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných
pozemkoch zariadení
• v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom;

R.06

rekreačné plochy navrhované

• hlavná funkcia – rekreácia, formou rekreačného ubytovania, stravovania, vybavenosti,
súvisiacej s hlavnou funkciou,
• zachovať prevahu prírodných prvkov v území, podiel zastavaných plôch môže tvoriť
max. 15 % z celkovej výmery plochy,
• výška objektov – max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie
• drobná mierka stavieb, architektonické riešenie objektov prispôsobiť charakteru prostredia a regionálnemu tvarosloviu, strechy sedlové so sklonom 45 - 50 stupňov
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• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných
pozemkoch zariadení ;

R.10

rekreačná vybavenosť a odstavné plochy pre motorové
vozidlá k sedačkovej lanovke
a lyžiarskym vlekom (navrhované)

•
•
•

•
•

R.11, R.12

rekreačné plochy navrhované

•
•
•

•
•

hlavná funkcia – rekreačná a športová vybavenosť (ubytovanie, stravovanie, služby a
pod.)
pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy územným plánom
zóny alebo urbanistickou štúdiou
v podrobnom riešení určiť zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na pozemkoch v zmysle platných právnych predpisov ( v súčasnosti § 13, vyhl. č. 55/2001 Z.z.),
t.j. určenie polohy stavieb na pozemkoch, intenzitu zastavania, priestorové regulatívy
a limity, pripojenie na verejné dopravné a technické vybavenie, atď.
na celej funkčnej ploche stanoviť jednotný architektonický štýl s vysokou úrovňou
riešenia, nepoužívať cudzie regionálne prvky
v podrobnom riešení vyčleniť plochu pre záchytné parkovisko k sedačkovej lanovke v
zodpovedajúcej kapacite, odstavné plochy pre jednotlivé zariadenia riešiť
v zodpovedajúcej kapacite na ich vlastných pozemkoch ;
hlavná funkcia – rekreačná a športová vybavenosť (ubytovanie, stravovanie, služby a
pod.)
pred začatím výstavby je nevyhnutné podrobné riešenie celej plochy územným plánom
zóny alebo urbanistickou štúdiou
v podrobnom riešení určiť zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na pozemkoch v zmysle platných právnych predpisov ( v súčasnosti § 13, vyhl. č. 55/2001 Z.z.),
t.j. určenie polohy stavieb na pozemkoch, intenzitu zastavania, priestorové regulatívy
a limity, pripojenie na verejné dopravné a technické vybavenie, atď.
na celej funkčnej ploche stanoviť jednotný architektonický štýl s vysokou úrovňou
riešenia, nepoužívať cudzie regionálne prvky
odstavné plochy pre jednotlivé zariadenia riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení

• v časti územia podľa vyznačenia v grafickej časti je výstavba podmienená priaznivým
geologickým posudkom;

ZÚ.01,
ZÚ.02,
ZÚ.03,

zmiešané územie s prevahou bývania na pôvodnej
parcelácii

•

hlavná funkcia – bývanie a občianska vybavenosť

•

prípustná doplnková funkcia - drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať prevládajúci charakter okolitej zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia strechy), zachovať drobnú mierku

•
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ZÚ.07

ZÚ.04,
ZÚ.05,
ZÚ.06,

•

zmiešané územie s občianskou vybavenosťou
a bývaním

•

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných
pozemkoch obytných domov a zariadení občianskej vybavenosti;

•

hlavná funkcia – občianska vybavenosť a bývanie

•

prípustná doplnková funkcia - drobná remeselná činnosť bez produkcie hluku, škodlivín a nárokov na ťažkú nákladnú dopravu
pri novostavbách a zmenách stavieb rešpektovať dominantu kostola, max. výška stavieb je 2 nadzemné podlažia + podkrovie, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar a orientácia striech), zachovať mierku stavieb
a tvaroslovie regiónu
rešpektovať objekty a pozemky vymedzených verejnoprospešných stavieb

•

•
•
•

Š.01
V.01

V.02

plochy športovej vybavenosti
a zelene
plocha výroby a skladov

plocha výroby a skladov

stavieb a tvaroslovie regiónu
novostavby umiestňovať vo vzdialenosti min. 3 m od navrhovaného komunikačného
priestoru,

novostavby umiestňovať vo vzdialenosti min. 3 m od navrhovaného komunikačného
priestoru,
odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných
pozemkoch obytných domov ;

•
•

hlavná funkcia – športová vybavenosť, zeleň
iné funkcie sú neprípustné

•

plochy zelene majú tvoriť min. 1/3 z celkovej výmery funkčnej plochy;

•

maloplošné ihriská pre deti a
mládež

•

nezastavané plochy využiť ako
zeleň

•

hlavná funkcia výroba a sklady

•
•

nezastavané plochy využiť ako
zeleň

•
•

prípustná funkcia – občianska vybavenosť
•
prípustná zmena funkcie začlenením celej plochy V-02 do plochy R-11, (v tomto prípade budú platiť regulatívy pre plochu R-11)
neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky
vyčleniť plochu pre verejné parkovisko priľahlej rekreačnej zóny

•

odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotli-

•

hlavná funkcia výroba a sklady

•

prípustná funkcia – občianska vybavenosť

•
•

neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky
odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých prevádzok;
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vých prevádzok;

VT

vodné toky vrátane sprievodnej zelene

TV

plochy technickej vybavenosti

PHO

pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov I. stupňa

ZC.1

plocha zelene cintorína

ZC.2

plochy zelene cintorínov
(starý cintorín)

ZI

plocha izolačnej zelene

ZV

plochy verejnej zelene

•

v extraviláne zachovať prírodný charakter vodných tokov a sprievodnú zeleň

•

doplniť úseky chýbajúcej pobrežnej vegetácie výsadbou autochtónnych druhov

•
•

vodojemy, čerpacie stanice pitnej vody, čerpacie stanice odpadových vôd, trafostanice
rešpektovať vymedzenú funkciu

•
•

vodné zdroje
dodržiavať požiadavky na pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov

•
•

rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú neprípustné
zachovať a chrániť evidovaný chránený strom „smrekovec na cintoríne“

•

doplniť drevitú vegetáciu

•
•

rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú neprípustné
v návrhovom období nevyužívať na pochovávanie

•

udržiavať zeleň

•

hlavná funkcia – izolačná zeleň

•

•

iné funkcie sú neprípustné

hustá zmiešaná drevitá vegetácia
(vysoká aj nízka, ihličnatá aj listnatá)

•

hlavná funkcia – verejná zeleň,

•

prípustné oddychové plochy s drobným vybavením
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C.2 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Návrh hraníc nového zastavaného územia bol spracovaný v súlade
s urbanistickým riešením návrhu územného plánu. V súčasnosti platné zastavané
územie (ohraničené v 80-tych rokoch) je v návrhu rozšírené o plochy v súčasnosti
zastavané a plochy navrhnuté pre bytovú výstavbu, vrátane príslušnej občianskej
a technickej infraštruktúry.

C.3. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
C.3.1 Ochranné pásma
Do riešeného územia zasahujú nasledovné ochranné pásma:
(Vymedzenie vyplýva zo všeobecne platných predpisov a schválených dokumentov)
A. Plošného charakteru :
A.1 – Pásma hygienickej ochrany prvého stupňa vodných zdrojov:
• pramene „Šimove jamy“ č.1 -3,
• pramene „Klin“ č.1 - 4;
A.2 – Ochranné pásmo cintorína pri kostole – v šírke 50 m ;
A.3 – Ochranné pásma trafostaníc z vysokého na nízke napätie - v šírke 10 m
od konštrukcie transformovne;
A.4 – Ochranné pásmo lesa tvoria v zmysle zákona o lesoch pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva;
B. Líniového charakteru :
B.1 – Ochranné pásma vonkajších vedení vysokého napätia (22 kV) – 10 m od
krajných vodičov na každej strane ; v ochrannom pásme je zakázané
zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou, presahujúcou
3m, uskladňovať horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti,
pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri
ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo bezpečnosť a
spoľahlivosť prevádzky;
B.2 – Ochranné pásma zavesených kábelových vedení s napätím od 1 kV do
110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu;
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B.3 – Ochranné pásma plynovodov a prípojok s menovitou svetlosťou do 200
mm mimo zastavaného územia – 4 m od osi plynovodu na každú stranu;
B.4 – Ochranné pásma nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a plynovodných prípojok v zastavanom území - 1 m od osi plynovodu ;
B.5 – Ochranné pásma verejných vodovodov a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm – 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného
potrubia alebo kanalizačného potrubia;
B.6 – Ochranné pásma diaľkových káblov telekomunikačných sietí - 1,5 m od
osi na každú stranu.

C.3.2 Chránené územia
V riešenom katastrálnom území nie sú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia prírody. V celom katastrálnom území platí (v zmysle zákona č.543/ 2002 Z.z. O ochrane prírody a o zmene a doplnení niektorých zákonov) všeobecná ochrana prírody a krajiny a prvý stupeň ochrany.
Do riešeného katastra nezasahujú žiadne územia, zaradené do národného
zoznamu navrhovaných území európskeho významu ani navrhované vtáčie územia.

C.4 VYMEDZENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa za plochy pre verejnoprospešné stavby (ďalej VPS) pokladajú :
VPS č.1 – r.k. kostol Nanebovzatia P.Márie s pozemkom;
VPS č.2 – obecný úrad s pozemkom;
VPS č.3 – areál materskej školy a základnej školy;
VPS č.4 – polyfunkčná budova s kultúrno-spoločenskou sálou ;
VPS č.5 – plocha pre športové ihriská (pri bývalom družstve);
VPS č.6 – cintorín nad kostolom ;
VPS č.7 – starý cintorín ;
VPS č.8 – vodojem v lokalite Bahrov - Hriadky ;
VPS č.9 – vodojem v lokalite Klinček;
VPS č.10 – vodojem úžitkovej vody (nad bývalým družstvom);
VPS č.11 – čerpacia stanica pitnej vody pre dolinu Kämené (lok. Klinček);
138

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÚPN obce Chlebnice

VPS č.12 – čerpacia stanica pitnej vody pre rekreáciu v lokalite Klinček;
VPS č.13 – čerpacia stanica pitnej vody v lokalite Príslop;
VPS č.14 – čerpacia stanica odpadových vôd v starej časti obce na ľavom
brehu horného toku Chlebnického potoka ;
VPS č.15 – čerpacia stanica odpadových vôd v ploche verejnej zelene v centre
obce;
VPS č.16 – čerpacia stanica odpadových vôd pri sútoku Chlebnického a Malatinského potoka;
VPS č.17 – čerpacia stanica odpadových vôd v lokalite Dulovo na ľavom brehu
Chlebnického potoka ;
VPS č.18 – čerpacia stanica odpadových vôd na pravom brehu Chlebnického
potoka pod starým cintorínom ;
VPS č.19 – čerpacia stanica odpadových vôd pri sútoku potoka Ráztoky a
Chlebnického potoka;
VPS č.20 – trafostanica v lokalite Bahrov ;
VPS č.21 – trafostanica centre obce pri ohybe Chlebnického potoka ;
VPS č.22 – trafostanica pri obecnom úrade ;
VPS č.23 – trafostanica v lokalite Liehony pri Malatinskom potoku ;
VPS č.24 – trafostanica pri kaplnke na Vyšnom konci ;
VPS č.25 – trafostanica v bývalom "dolnom" hospodárskom dvore družstva;
VPS č.26 – 2 trafostanice - 1 pre rekreačnú zástavbu a 1 pre sedačkovú lanovku Pod Súšavou (navrhované) ;
VPS č.27 – trafostanica Kämené (navrhovaná) ;
VPS č.28 – trafostanica v lokalite Dulovo (navrhovaná);
VPS č.29 – trafostanica v lokalite Dzurinovo (navrhovaná);
VPS č.30 – trafostanica pre lokalitu Langurovo (navrhovaná);
VPS č.31 – trafostanica v lokalite Príslop (navrhovaná);

ďalej plochy - všetkých existujúcich a navrhovaných automobilových, peších a
cyklistických komunikácií (resp. regionálnej cyklotrasy) a verejných
priestranstiev,
- plochy zariadení verejnej dopravy - zastávok hromadnej autobusovej dopravy
vrátane zastávkových pruhov,
- plochy všetkých líniových vedení a objektov technickej infraštruktúry(elektrické vedenia, plynovody, vodovody, kanalizácie, telekomunikačné
vedenia, diaľkové káble, a pod.) vrátane ochranných pásiem.
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C.5 POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE ÚZEMNÝCH PLÁNOV ZÓNY
Podrobné riešenie na úrovni územného plánu zóny je potrebné pred začatím výstavby obstarať na tieto vymedzené územia :
č. 01 – rekreačná zóna „Jastrabie - Za Klinok“, v údolí potoka Ráztoky, ÚPN-Z
je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 02 – rekreačná zóna „Pod Oblazníkom“, v údolí potoka Ráztoky, ÚPN-Z je
možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 03 – obytná zóna v lokalite „Bisehy“, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou
štúdiou,
č. 04 – rekreačná zóna v lokalite „Lán“ nad cintorínom, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 05 – rekreačná zóna v lokalite „Pod Klinčekom“, po obidvoch stranách potoka Veľký Klin, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 06 – rekreačná zóna v lokalite„Príslop“, v údolí potoka Veľký Klin, ÚPN-Z je
možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 07 – rekreačná zóna pri "Veži" na hranici s kat. územím Veľké Borové, ÚPN-Z
je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 08 – rekreačná zóna „Pod Súšavou“, pri nástupe na navrhovanú sedačkovú
lanovku, ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
č. 09 – rekreačná zóna „Kämené“, v údolí horného toku Chlebnického potoka ,
ÚPN-Z je možné nahradiť urbanistickou štúdiou,
Podrobné riešenie ostatných športovo-rekreačných plôch, verejných priestranstiev a verejnej zelene je potrebné upresniť urbanistickými štúdiami.
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