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1. Úvodné informácie 
 

Na základe zmluvy, boli firmou Geometra, s.r.o., Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín dňa 
17.3.2016 začaté práce na diele „Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. 
Soblahov - Palmovská“ . 

 
 
Projekt jednoduchých pozemkových úprav (PJPÚ) je nástrojom prepojenia verejných záujmov, 

vlastníckych a užívacích práv, nástrojom realizácie optimálneho usporiadania upravovaného územia 
ako aj prostriedkom k odstráneniu nesúladov údajov evidovaných v katastri nehnuteľností. 

Jednoduché pozemkové úpravy sú nadrezortnou odbornou disciplínou, ktorá sa na základe 
uzákonených noriem a princípov systémovo zaoberá krajinou ako celkom a vzťahom človeka k nej, 
s cieľom optimalizovať ich vzájomné spolupôsobenie. 

Zásadný význam jednoduchých pozemkových úprav spočíva nielen v návrhoch, ale aj 
v realizácii organizačných, agrotechnických, technických, biologických, ekologických a právnych 
opatrení navrhovaných za účelom vytvorenia optimálnej organizácie územia. 
 
Očakávané výsledky projektu jednoduchých pozemkových úprav:  
 
a) dlhodobý  (všeobecný) cieľ: 
 
- umožnenie trhu s pôdou, ktorý nefunguje vzhľadom na komplikované vlastnícke vzťahy 

k jednotlivým pozemkom 
- zjednodušiť a zefektívniť nakladanie s pozemkami optimalizáciou priestorového  usporiadania, 

momentálne je vlastníctvo rozdrobené, vlastník nemôže sústrediť vlastníctvo na jednom mieste 
 
b)  krátkodobé  (špecifické, konkrétne) ciele: 
 
- zníženie rozdrobenosti    
- zníženie spoluvlastníckych podielov   
- zlepšenie prístupnosti pozemkov 
- optimalizácia tvaru pozemkov   
- oddelenie vlastníctva známych vlastníkov od vlastníctva  neznámych  vlastníkov  alebo vlastníkov, 

ktorých  miesto pobytu nie je známe  
 
 
 

Etapy projektu jednoduchých pozemkových úprav:  
 
1. Vypracovanie úvodných podkladov k projektu jednoduchých pozemkových úprav. 
2. Vypracovanie návrhu nového usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových 
úprav. 
3.  Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav. 

 
 

Práce začínajú etapou - 1. Vypracovanie úvodných podkladov k projektu jednoduchých 
pozemkových úprav ( úvodné podklady ), ktoré sa skladajú z nasledujúcich etáp: 

 
1.1 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu JPÚ 
1.2 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode JPÚ 
1.3 Aktualizácia BPEJ v obvode JPÚ a mapa hodnoty pozemkov 
1.4 Register pôvodného stavu 
1.5 Všeobecné zásady funk čného usporiadania územia 



2. Obvod projektu JPÚ v časti k.ú. Soblahov - Palmovská 
 

Riešené záujmové územie sa nachádza v severozápadnej časti, prevažne extravilánu 
katastrálneho územia Soblahov. Rozkladá sa najmä na poľnohospodárskej pôde a čiastočne zasahuje 
do zastavaných plôch, užívaných ako dvory. Reliéf územia je mierne svahovitý, zvažujúci sa od 
najsevernejšej časti, lokality Palmovská s obytnými domami smerom k intravilánu obce. Celá riešená 
oblasť sa nachádza v zmysle územného plánu obce Soblahov v lokalite určenej na zástavbu. Celková 
výmera riešeného územia je 5,99 ha. 

Priebeh hranice obvodu JPÚ tvorí celok a je vedený prevažne po vlastníckych hraniciach. Bol 
stanovený komisiou  po komisionálnom šetrení druhov pozemkov z 29.6.2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Územie s vyznačenou hranicou obvodu projektu JPÚ v časti k.ú.Soblahov - Palmovská. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Charakteristika územia 
 

3.1.  Poloha 
 

Obec Soblahov sa nachádza v Trenčianskom kraji, okres Trenčín priblížne 5 km JZ od mesta 
Trenčín. Rozprestiera sa v uzavretej doline Soblahovského potoka pod prstencom Strážovských 
vrchov. Nad obcou sa vypína najvyšší vrch tejto časti Strážovských vrchov – Ostrý vrch 767 m n.m. 
Obec leží v nadmorskej výške 284 m n.m. 

 
 
3.2.  História územia 

 
 

Obec Soblahov vznikla z pôvodnej poddanskej usadlosti patriacej trenčianskemu panstvu a už 
v 14. storočí mala vyvinutú richtársku správu. Prvá písomná zmienka pochádza z 1332-1337, keď sa 
vyskytuje pod názvom Sabula v súvislosti s vyberaním pápežských desiatkov od tamojšej fary. Ďalšia 
priama historická zmienka o obci je z r. 1396, keď jej meno zapísali ako Sabloho. Z r. 1564 je 
doložená i existencia vyspelej obecnej správy Soblahova s obecnou radou, obecnými pečaťami a 
autoritou, ku ktorej sa o právnu výpomoc obracali aj obyvatelia z okolitých dedín.  

V priebehu 16. storočia sa tu usadili novokrstenci a založili tzv. Soblahovský habánsky dvor.  V 
jeho radoch sa združovali zruční remeselníci, najmä nožiari, sedlári a hrnčiari. V r. 1599 Soblahov 
postihol kruté plienenie tureckým vojskom a preto tu bolo veľa usadlostí pustých. V roku 1729 mal 
Soblahov 539 obyvateľov. 

 V r.1910 padol v Soblahove pozostatok feudalizmu, keď skončilo vlastníctvo miestneho 
veľkostatku dedičkou niekdajšieho zemepánstva kňažnou  Ifigéniou de Harcourtovou. banka jej 
odmietla dať úver a prestala poskytovať nekonečné pôžičky na jej nákladný život v zahraničí. Pred 
koncom rakúsko-uhorskej monarchie dosiahol počet obyvateľov Soblahova 988, žijúcich v 169 
domoch v r. 1913. Okrem kostola, fary, obecného úradu a filiálnej poštovne mali obyvatelia všetky 
politické, matričné, daňové, súdne a vojenské vrchnosti a služby v Trenčíne. 

Obec Soblahov sa od roku 1998 aktívne zapája do Programu obnovy dediny. Za aktivity v 
tomto programe obec získala cenu Ministerstva životného prostredia SR za starostlivosť o životné 
prostredie a komplexnú obnovu obce. Taktiež sa stala celkovým víťazom tejto súťaže pre rok 2001, 
následne bola delegovaná do Európskej súťaže, kde bola vyznamenaná. 

V súčasnosti má Soblahov 2248 (k 31.12.2015) a patrí medzi moderné rozvíjajúce sa obce. 
 
3.3. Geomorfologické pomery  
 
Geomorfologické členenie územia predstavuje priestorové rozloženie geomorfologických 

jednotiek rôznej taxonomickej úrovne v mapovanom mikroregióne. 
 
Sústava: Alpsko – himalájska 
Podsústava: Karpaty 
Provincia: Západné Karpaty 
Subprovincia: Vnútorné Západné Karpaty 
Oblasť: Fatransko – tatranská 
Celok: Strážovské vrchy 
Oddiel: Trenčianska vrchovina 

 
 
3.4. Klimatické pomery  
 
Územie patrí do mierne teplej oblasti (mierne teplá, vlhká, vrchovinová), pre ktorú je 

charakteristický počet letných dní pod 50 s priemernou júlovou teplotou nad 16 °C.Ro čný úhrn zrážok 
sa pohybuje priemerne od 600 – 800 mm.      



3.5. Hydrologické pomery  
 

Územie patrí do povodia Váhu. Rozhodujúci význam z hľadiska výskytu a obehu podzemných 
vôd ako aj ich chemického zloženia má predovšetkým prostredie, v ktorom sa voda nachádza, t.j. 
jednotlivé pevné horniny a nespevnené zloženiny. 

Riešeným územím JPÚ nepreteká žiadny potok, nie sú tu evidované zdroje minerálnych a 
termálnych vôd. 

  

3.6. Pedologické pomery  
 
Geologický podklad je tvorený hlavne tmavými vápencami a dolomitmi, ktoré sa vo zvetralej 

forme ťažia ako brizolit. Charakteristické pre tieto karbonatické horniny sú krasové procesy, ktoré sa 
vyznačujú vznikom jaskýň, ponorných tokov, bralami, ktoré čiastočne nachádzame i v úseku pohoria 
Strážovských vrchov patriacich do územia obce. Stačí spomenúť jaskyne v Dubnej skale, ponornú 
časť potoka pri horárni a skalnaté bralá v okolí Čiernachova, alebo 
Soblahovskej chaty. Zvetrávaním vápencov vniká mladá pôda tzv. terra rosa, ktorá sa vyznačuje 
jasnou červenou farbou (pôdy na vápencovom podklade), väčšinu územia chotára pokrýva neutrálna 
hnedozem, alebo rendzina, ktoré i napriek ich nepriepustnosti sú dosť úrodné. Časté a pomerne hrubé 
ílovité podložia sa používali na výrobu surových tehál, alebo počas pobytu habánov i na výrobu 
keramiky. 
 

Bonitná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je klasifikačným a identifikačným údajom, 
vyjadruje kvalitu a hodnotu produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti. 
Podľa zákona 220/2004 Z. z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradene 
do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do prvej skupiny a najmenej kvalitne do 9. skupiny. 
Prvé 4 skupiny sú chránené podľa § 12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a možno ich 
dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je 
možne alternatívne riešenie.  
 

Štruktúra kódu bonitovanej pôdno – ekologickej jednotky: 
 

 
 
 
 
 

                     Zoznam BPEJ v riešenom území: 
BPEJ Výmera  

(m2) 
Výmera  

(%) 

0250202 39196 65,44 
 

 
Zvyšná časť (20700 m2) riešeného územia  sa nachádza v intraviláne obce a z toho dôvodu 

nie je bonitne ohodnotená. 
 



4. Súčasný stav krajiny  
 
 4.1. Súčasné využívanie územia v obvode projektu 

 
Súčasná krajinná štruktúra odráža aktuálny stav využitia krajiny v záujmovom území a 

predstavuje základný analytický materiál. Hodnotí sa zastúpenie a plošná rozloha jednotlivých prvkov 
súčasnej krajinnej štruktúry ako aj ich charakter (prvky prírodné, človekom pozmenené, umelé). 
Pomocou nej sa vyčleňujú súčasné existujúce významné krajinno-stabilizačné segmenty, priestorovo 
sa vyjadrujú javy charakteru stresových faktorov a bariér. V  záujmovom území sú zastúpené viaceré 
druhy pozemkov – orná pôda, záhrady, zastavané plochy, ostatné plochy. Tieto druhy pozemkov boli 
prešetrované a následne odsúhlasené komisiou na stanovenie druhov pozemkov.  

 
 

4.2. Hospodárske využitie pozemkov 
 

Hlavným cieľom etapy VZFU je navrhnúť vhodný a všeobecne prijateľný spôsob funkčného 
usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav. V súčasnosti je prevažná časť 
riešeného územia využívaná na poľnohospodárske účely (záhrady, políčka v osobnom užívaní a orná 
pôda v užívaní PD Soblahov). Riešené územie je rozdelené z pohľadu užívania asfaltovou cestou 
vedúcou do miestnej štvrti Palmovská. V západnej časti územia prevažuje okrem oplotených záhrad 
velkoblokové obrábanie ornej pôdy užívateľom PD Soblahov. Vo východnej časti prevažuje 
maloblokové obrábanie políčok predstavujúce presahy záhrad z intravilánu. 

 
 

4.3. Dopravné línie a objekty – cestná doprava 
 
Cez záujmové územie vedie miestna asfaltová komunikácia s chodníkom spájajúca obec 

Soblahov s miestnou časťou Palmovská.  
 

 
4.4. Zariadenie na rekreáciu 
 
V obvode riešeného územia sa nenachádzajú žiadne zariadenia na rekreáciu. 
 
 
4.5. Trasy energetických systémov  
   
Na základe polohopisného a výškopisného zamerania danej lokality bol zistený priebeh 

inžinierskych sieti, pričom ich prevádzkovatelia boli následné oslovení. Jednotlivé vyjadrenia 
prevádzkovateľov predmetných sietí a ostatných dotknutých organizácii tvoria prílohu č.1. 

 
a) Rozvody elektrickej energie: 
 
Cez riešené územie prechádza vzdušné elektrické vedenie VN, vzdušné elektrické vedenie NN 

a zemné elektrické káblové vedenie NN, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Západoslovenská 
distribučná a.s. 

 
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike 

a o zmene niektorých zákonov, je určené ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na vedenie od krajného vodiča: Táto vzdialenosť je pri napätí:  

- od 1 kV do 35 kV v rátane (pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 
7 m, pre vodiče zo základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, pre 
zavesené káblové vedenie 1 m) 



- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m 
- od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m 
- od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m 
- nad 400 kV 35 m 

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 
m od krajného vodiča na každú stranu. Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia 
ochranné pásma vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m 
kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického 
vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je: 

- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 
techniky 

- 3 m pri napätí nad 110 kV 
 
b) Rozvody vody a kanalizácie: 
  
Cez riešené územie je trasovaný verejný vodovod DN80 a DN100 a verejná kanalizácia DN 

300, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 
 

Ochranné pásma vyplývajúce z požiadaviek § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách  a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii 
v sieťových odvetviach: 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode 
a kanalizácií do priemeru 500 mm, 2,5 m pri priemere  nad 500 mm.  

 
c) Rozvody plynu: 
  
Cez riešené územie je trasovaný stredotlaký plynovod PE D 160, ktorého prevádzkovateľom je 

spoločnosť SPP – v distribúcia a.s. 
 

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 
Podľa § 56 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo 
od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je: 

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm  
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm 
- 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm 
- 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 

s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa 
- 8 m pre technologické objekty 
 

Podľa § 57 uvádzaného zákona sa stanovuje aj bezpečnostné pásmo, určené na zabránenie 
porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu 
života, zdravia a majetku osôb. Ide o vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu 
plynárenského zariadenia: 

  
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve 

a na nezastavanom území 
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 350 mm 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm 
- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do  300 mm 
- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 
- 300 pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch. 

 



Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, 
bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete. 

 
 
4.6. Ochranné pásma vodných tokov 
 

Riešeným územím JPÚ nepreteká žiadny potok, nie sú tu evidované zdroje minerálnych a 
termálnych vôd. Z toho dôvodu nie je riešené ani ich ochranné pásmo. 

 
 
4.7. Prieskum ohrozenosti pôdy 
 
K najvýznamnejším procesom ohrozujúcich poľnohospodársku pôdu v SR, ktoré majú priamy 

vzťah k usporiadaniu a funkčnému využívaniu pôdy patrí erózia pôdy.  
 
 

a) Prieskum ohrozenosti pôdy eróziou – vodná erózia  
 

Vodná erózia pôdy má negatívne dôsledky na vlastnosti pôdneho krytu – spôsobuje celkovú 
fyzikálnu a biologickú degradáciu pôdy spočívajúcu v strate vrchnej najúrodnejšej vrstvy pôdy, úbytku 
humusu, organickej hmoty a rastlinných živín, znižuje rozsah biologického oživenia pôdy a jej celkovú 
produkčnú schopnosť(úrodnosť). Sprievodnými vplyvmi sú napr. zanášanie a eutrofizácia vodných 
tokov a nádrží, zvýšenie skeletnatosti pôdy, zmeny zrnitosti pôdy, zhoršenie jej obrábateľnosti.  

V podmienkach Slovenska patrí vodná erózia medzi najrozšírenejšie procesy degradácie pôdy. 
Podľa údajov VÚPOP v Bratislave ja na Slovensku ohrozených 47,3 % poľnohospodárskej pôdy. 
 
Orientačné (prvotné) posúdenie na základe BPEJ 
 Najrýchlejšie posúdenie výskytu fyzikálnej degradácie pôd v riešenom území je využitie 
účelových interpretácií výsledkov bonitácie pôd (BPEJ). Eróznu ohrozenosť pôd podľa BPEJ delíme 
do kategórií uvedených v tabuľke : 
 
  Kategórie eróznej ohrozenosti pôd vodnou eróziou podľa BPEJ  

Kategória 
erózie 

Sklon 
územia 

5. miesto 
kódu BPEJ 

Charakter erózie  intenzita v t.ha
-1

 

1 0 - 3
 o

 0, 1 bez ohrozenia až slabo ohrozené 0 – 4 

2 3 - 7
 o

 2, 3 stredná erózia 4 – 10 

3 7 - 12
 o

 4, 5 silná erózia 10 – 30 

4 nad 12
 o

 6, 7, 8, 9 extrémna erózia nad 30 

 
Kategórie eróznej ohrozenosti pôd vodnou eróziou podľa BPEJ v riešenej lokalite 

Kategória 
erózie 

Charakter erózie  Výmera 
v obvode PPÚ 

(m2) 

Zastúpenie 
v obvode PPÚ 

(%) 
2 Stredná erózia 39196 65,44 
 
Zvyšná časť (20700 m2) riešeného územia  sa nachádza v intraviláne obce a z toho dôvodu 

nie je bonitne ohodnotená. 
 
Vyhodnotenie: 

Vyhodnotením eróznej ohrozenosti pôd vodnou eróziou na základe BPEJ sme získali prvotnú 
informáciu o vyskytujúcich sa kategóriách ohrozenosti v obvode JPÚ. Väčšina posudzovanej pôdy 
v riešenej lokalite spadá do kategórie 2 eróznej ohrozenosti pôd vodnou eróziou – stredná erózia. 



b) Prieskum ohrozenosti pôdy eróziou – veterná eróz ia 
 

Veterná erózia pôdy rozrušuje pôdny povrch mechanickou silou vetra (abrácia), odnáša častice 
pôdy (deflácia) a ukladá ich na inom mieste (akumulácia). Proces prebieha ako dôsledok prekonania 
odporu pôdy kinetickou energiou vetra. Hlavnými faktormi náchylnosti pôdy na odnos veternou eróziou 
sú sila a smer prúdenia vetrov, zrážkové pomery (vplývajúce na vlhkosť povrchu pôdy), zrnitosť pôdy 
a jej štruktúra a ochrana pôdy vegetačným krytom. Spôsobuje znižovanie úrodnosti pôdy odnosom 
najjemnejších častíc pôdy, hnojív a osív, mechanicky poškodzuje poľnohospodárske plodiny 
obrusovaním, vytvára náveje na poľnohospodárskych plodinách a záhradách, zanáša priekopy v okolí 
komunikácií, vodné toky, nádrže a spôsobuje znečistenie ovzdušia. Najvyšší odnos pôdy veternou 
eróziou je v období, keď pôda nie je pokrytá vegetáciou, t.j. na ornej pôde v jarnom a čiastočne aj v 
jesennom období. 

 Podľa údajov VÚPOP v Bratislave je až 3,2 % územia Slovenska ohrozené vysokou až 
extrémnou veternou eróziou. 
 
 
Orientačné (prvotné) posúdenie ohrozenosti územia veternou eróziou na základe BPEJ 
 Na Slovensku bol vypracovaný systém hodnotenia kategórií intenzity veternej erózie podľa 
bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (kód klímy, hlavnej pôdnej jednotky a zrnitosti pôdy): 
 
Kategórie veternej erózie podľa BPEJ (Ilavská a kol. 2005) 

Kategória Kód klímy Kód hlavnej pôdnej jednotky Kód 
zrnitosti 

Charakter 
erózie 

1 00-10 všetky okrem dole uvedených 2,3,4 bez erózie 

2 00,01,02,03,04 02,05,06,11,14,17,19,22,34,36,37, 
38,39,43,44,45,60,65,71,79,85 1,5 stredná 

erózia 

3 00,01,02,03,04 01,16,21,35,40 1 silná 
erózia 

4 00,01,02,03,04 59,99 1 extrémna 
erózia 

 
Vyhodnotenie: 

Na základe orientačného posúdenia ohrozenosti územia veternou eróziou prostredníctvom 
BPEJ možno zhodnotiť, že dané územie je bez veternej erózie a nie je nutné navrhovať opatrenia na 
jej zníženie.  

 
4.8. Územný systém ekologickej stability a ochrana krajiny 
 
Územný systém ekologickej stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených 

ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života 
v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. 

V rámci prípravného konania boli oslovené aj dotknuté orgány ochrany prírody a orgány 
starostlivosti o životné prostredie. Vo svojich vyjadreniach  oznámili, že územie JPÚ v časti k.ú. 
Soblahov – Palmovská sa nenachádza v žiadnom chránenom území a ochrannom pásme, nie sú tu 
evidované žiadne chránené biotopy, rastliny a živočíchy a v danej lokalite sa nenachádzajú žiadne 
zariadenia ochrany prírody (Príloha č.1)  

 
 

 
 
 



5. ÚPN obce Soblahov a JPÚ  
 

Územný plán (ÚPN) obce Soblahov bol na základe objednávateľa - obce Soblahov spracovaný 
v decembri 2010 firmou AŽ projekt Bratislava a následne 25.11.2010 bol schválený obecným 
zastupiteľstvom VZN č.4/2010. 

Záväzná časť územného plánu obce Soblahov v zmysle vyhlášky c. 55/2001 o územno-
plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácií obsahuje návrh regulatívov územného 
rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, 
vyjadrené vo forme regulatív, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, 
určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. Pri tvorbe týchto zásad sa vychádzalo 
najmä z limitov využitia územia, s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia.  

Vzhľadom k tomu, že schválený územný plán zasahuje do obvodu JPÚ v časti k.ú. Soblahov - 
Palmovská, bude plne akceptovaný pri vytváraní projekčných celkov a taktiež pri projektovaní nových 
pozemkov.  

V schválenom územnom pláne obce je riešené územie obvodu JPÚ navrhnuté ako obytné 
územie – NB (NB1,NB2) – obytné územie s vidieckou zástavbou rodinných domov. Sútlač obvodu 
JPÚ v časti k.ú Soblahov – Palmovská s ÚPN obce Soblahov je súčasťou elaborátu (Príloha č.2). 

 
VZFÚ preberajú závery a návrhy čistopisu ÚPN obce Soblahov a tým aj prerokované stanoviská 

a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy. Takto predložené boli prerokované na zasadnutí 
predstavenstva ZUPU JPU Soblahov  a obcou a zaslané dotknutým orgánom štátnej správy 
a dotknutým správcom verejných zariadení v zmysle § 9 ods.12 zákona.  

 Ďalším podkladom bola vypracovaná urbanistická štúdia danej lokality, ktorú si dala vyhotoviť 
obec Soblahov príslušnej oprávnenej osobe. 

 
 

6. Návrh funk čného usporiadania územia  
 

V riešenom území boli navrhnuté tieto spoločné, verejné zariadenia a opatrenia. 
 
      6.1. Spolo čné zariadenie a opatrenie - komunika čného charakteru 

 
Záujmové územie je sprístupnené asfaltovou komunikáciou – miestnou účelovou komunikáciou 

spájajúcou pôvodnú časť obce s novou štvrťou – lokalitou Palmovská.  
Sprístupnenie lokality a jednotlivých pozemkov vychádza z návrhu urbanistickej štúdie pre 

lokalitu Palmovská. Určenie prístupových komunikácii k pozemkov za spoločné zariadenia a opatrenia 
je podmienené súhlasom vlastníkov s príspevkom na spoločné zariadenia a opatrenia, pričom miera 
príspevku bude riešená v etape ZUNP. 
 

Bilancia spolo čných zariadení a opatrení  
 
Bilancia spoločných zariadení a opatrení 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera 

(m2) Poznámka 

(SZO-1, KOM - 
existujúce)  

Dopravné zariadenia 
a opatrenia 2785 

Jedná sa o existujúcu komunikáciu 
spájajúcu pôvodnú časť obce 
so štvrťou Palmovská 

(SZO-2, KOM) Dopravné zariadenia 
a opatrenia 2842 

Jedná sa o projektovanú 
komunikáciu na sprístupnenie 
jednotlivých pozemkov NS 

(SZO-3, KOM) Dopravné zariadenia 
a opatrenia 1386 

Jedná sa o projektovanú 
komunikáciu na sprístupnenie 
jednotlivých pozemkov NS 



(SZO-4, KOM) Dopravné zariadenia 
a opatrenia 1008 

Jedná sa o projektovanú 
komunikáciu (šírka 5,0m) na 
sprístupnenie jednotlivých 
pozemkov NS 

(SZO-5, KOM) Dopravné zariadenia 
a opatrenia 612 

Jedná sa o projektovanú 
komunikáciu (šírka 5,0m) na 
sprístupnenie jednotlivých 
pozemkov NS 

 
 
6.2. Verejné zariadenie a opatrenie – zariadenia na  rekreáciu 
 
 
V záujmovom území je vyčlenená plocha určená ako verejné zariadenie a opatrenie - 

zariadenie na rekreáciu VZO-1,REK. Ide o vymedzenie priestoru v SZ časti danej lokality, ktorá by 
mala v budúcnosti slúžiť obyvateľom obce záujmového územia pre športovo-oddychové aktivity.  

  
 
Bilancia verejných zariadení a opatrení  

 
Bilancia verejných zariadení a opatrení 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera 

(m2) Poznámka 

(VZO-1,REK) Zariadenie na 
rekreáciu 1700 

Jedná sa o navrhnuté verejné 
zariadenie a opatrenie - zariadenie 
na rekreáciu 

 
 

7. Záver 
 

Vzhľadom k tomu, že schválený územný plán zasahuje do obvodu JPÚ v časti k.ú. Soblahov - 
Palmovská, bude plne akceptovaný pri vytváraní projekčných celkov a taktiež pri projektovaní nových 
pozemkov. V schválenom územnom pláne obce je riešené územie obvodu JPÚ navrhnuté ako obytné 
územie – NB (NB1,NB2) – obytné územie s vidieckou zástavbou rodinných domov. Z toho dôvodu 
bude spracovávanie JPÚ vychádzať zo schváleného ÚPN, nie je potrebné navrhovať viac spoločných 
a verejných zariadení a opatrení. Už z cieľov JPÚ vyplýva, že najdôležitejšie je usporiadanie 
vlastníctva a sústredenie výmer vlastníkov do jedného pozemku.   

Súčasťou elaborátu je aj Mapa VZFÚ (Príloha č.3). 
 
 

 
 
V Trenčíne 23.8.2016 
 
 
 

Spracovali:    
 

Ing. Nataša Hermanová 
Ing. Pavel Krejčík 
Ing. Michal Rybár 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
 
Príloha č.1 - Vyjadrenia dotknutých organizácii k JPÚ v časti k.ú. Soblahov - Palmovská 
Príloha č.2 - Sútlač obvodu JPÚ v časti k.ú Soblahov – Palmovská s ÚPN obce Soblahov 
Príloha č.3 – Mapa VZFÚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






























