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A.1.3

1 SMERNÁ ČASŤ
A.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obstarávateľ:

Obec Ješkova Ves,
v zastúpení p. starosta Pavel Greguš

Spracovateľ:

K2 ateliér, s.r.o.
Dlhá 16, 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant:
Vypracoval:

Osoba odborne spôsobilá
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD:

Ing.arch. Rastislav Kočajda, autorizovaný architekt SKA
(reg.č. spracovateľa :1260AA)
Ing.arch. Rastislav Kočajda
Ing.arch. Miroslava Kočajdová
Ing. Lucia Ďuračková

Ing.arch. Milan Chmura

SÚPIS POUŽITÝCH ÚPP PODKLADOV
Východzím podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Ješkova Ves je ÚPN-O Ješkova Ves
schválený uznesením č.19/2005 dňa 27.01.2005 a jej nadradená dokumentácia Zmeny a doplnky ÚP VÚC
Trenčianskeho kraja č.3/2018. Záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Trenčianskeho kraja schválilo
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018. Vyhlásená bola
Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 s účinnosťou od 28.06.2018.
MAPOVÉ PODKLADY
• Digitálna mapa katastra
• Pôvodný ÚPN-O z roku 2003
A.1.1

Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

Sa dopĺňa:
Predmetom riešenia zmien a doplnkov č.1 je:
• Návrh novej lokality G pre bývanie v IBV
Lokalita G (je potrebné vyňatie z PPF).
Predstavuje územie v južnej časti obce mimo hraníc zastavaného územia obce k 1.1.1990. Lokalita má
výmeru 0,8753ha s možnou výstavbou cca 10 RD na pozemkoch o rozlohe cca 600m2.
A.1.2

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje

Sa dopĺňa:
Obec Ješkova Ves ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie
(ÚPD) rozhodla o vypracovaní Zmien a doplnkov č.1 v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Obstaranie a prerokovanie zmien a doplnkov č.1/2020 zabezpečila obec podľa §2a zákona č.50/1976 Zb.Stavebného zákona v znení neskorších predpisov prostredníctvom osoby odborne spôsobilej pre obstarávanie ÚPP a
ÚPD.
4

Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania návrhu

Sa dopĺňa:
Zmeny a doplnky č.1 sú v súlade so schváleným zadaním ÚPN-o Ješkova Ves schválené uznesením č.6/2003
dňa 30.05.2003.

A.2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
A.2.1

Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

- bez zmeny
A.2.2

Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

Sa dopĺňa:
Z Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja aktualizovaného zmenami a doplnkami č.3, pre obec vyplývajú
nasledovné podmienky:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1 Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a
vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok,
1.1.4 rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch
križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov,
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).
1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme
Slovenskej republiky:
1.3.3 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne prvej skupiny bánoveckobebravské a
partizánske ťažisko osídlenia,
1.15 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť
rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,
1.15.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností
1.15.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí
(kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v nive
Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti Nového Mesta nad Váhom) a zohľadňovať národopisné
špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, kopaničiarsky, nemecký)
1.15.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov
týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.
1.15.4 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.
1.17 Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti, kde sú
potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať sanačné
opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou; na území, na
ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné protiradónové
opatrenia, neplánovať výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a
liečební.
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1.18 Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho
využitie územia aj pre nasledujúce generácie
1.19 Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, na zvyšovanie kvality
a komplexity urbánnych prostredí. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj, nepodporovať územné
zrastanie sídiel ako aj vylúčiť výstavbu v územiach, vymedzených záplavovými čiarami.

5.4

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.4
skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v
sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít podporovať združenia a zoskupenia obcí s
takýmto zameraním na území kraja;
2.5
usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu;
2.11 dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný pomer funkcie ochrany
prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom,
2.13 Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklistických ciest
slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami,
rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj
prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...):
2.13.1 rozvojom cyklistických ciest mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní
cyklistických ciest s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad
vodné toky v miestach križovania cyklistických ciest s vodnými tokmi,
2.13.2 previazaním línií cyklistických ciest podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás,
jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,
2.13.3 rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklistických ciest, osobitnú pozornosť venovať vybavenosti v
priesečníkoch viacerých cyklistických ciest
2.16 Cyklistické cesty na lesných pozemkoch a na pozemkoch v ochrannom pásme lesa zriaďovať ako doplnkovú
funkciu týchto pozemkov, aby boli prioritne zabezpečené hlavné funkcie lesov a hospodárenie v nich.

5.6

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1
rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a
urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory
navrhované na vyhlásenie a historické štruktúry (pamiatkovo chránené parky);
4.3
uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel;
4.4
rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia;
4.5
Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno–historických daností v nadväznosti na
všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
4.6
Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí, ako potenciál kultúrneho dedičstva,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
4.6.7 objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, ako aj
územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné pásma,
4.6.8 pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.

5.16

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov a v oblasti vytvárania a udržania ekologickej stability
5.1
rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja,
definovaný v záväznej časti územného plánu;
5.2
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou,
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred
všetkými
druhmi
odpadov,
5.3
obhospodarovať lesné pozemky v súlade s platnými programami starostlivosti o lesy,

5.22
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5.5

5.8
5.9

5.11
5.12
5.15

5.17
5.18

5.19
5.21

5.28
5.30

v jednotlivých okresoch kraja spravovať neproduktívne a nevyužiteľné pozemky podľa stanovištne vhodných
manažmentových opatrení pre obnovu prirodzených biotopov
podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov
miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protierózných pásov a
vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov,
Javorníkov a Považského Inovca;
zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch
Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),
vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných území
a začleniť ich do funkcie krajiny. V oblasti flyšových hornatín a vrchovín ponechať zosuvné mokrade v
prirodzenom režime,
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k
erózii pôd na svahoch;
revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných
revitalizačných programov,
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu kvality ovzdušia na území TSK, ktoré vyplývajú z aktuálnej platnej
legislatívy v tejto oblasti (Programy na zlepšenie kvality ovzdušia, Akčné plány)
5.15.1 zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby navrhovať
protihlukové opatrenia,
5.15.2 podporovať účinnú a postupnú sanáciu starých environmentálnych záťaží, vrátane banských diel,
5.15.3 klásť dôraz na situovanie bývania mimo území s vysokým radónovým rizikom, resp. pred výstavbou
stanoviť výšku radónového rizika
5.15.4 Pri návrhu výstavby priemyselných areálov na dotyku s obytnou zónou zabezpečiť ochrana
vnútorného prostredia budov a priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred hlukom z
vonkajšieho prostredia,
5.15.5 Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb zabezpečiť, aby hluk v
súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí neprekročil najvyššie prípustné hodnoty
rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v
osobitne chránených častiach prírody a krajiny (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.),
biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET,
zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov.
Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny;
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane prírody a
krajiny, v ochranných pásmach vodárenských zdrojov;
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy prevažne v
oblastiach Myjavskej pahorkatiny. Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca,
Tríbeča, Vtáčnika. Javorníkov;
odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody;
v spolupráci s orgánmi ochrany prírody revitalizovať upravené vodné toky, kompletizovat' sprievodnú
vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov
na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov
pozdĺž tokov;
venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne likvidovaným resp.
nevhodne upraveným tokom na riešenom území –zvlášť zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných
ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr. Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek
na plochách náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách;
dopĺňať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásov pôvodných domácich druhov drevín a krovín pozdĺž vodných
tokov; budovať zatieňovacie pásy zelene pozdĺž odkrytých vodných tokov,
podporovať revitalizáciu vodných tokov, upravených vodných tokov a priľahlých pobrežných pozemkov z
dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných a estetických funkcií,
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5.32 Podporovať zadržiavanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží, jazierok, budovaním
občasných vodný h plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch zelene
5.33 Nepovoľovať rozvoj osídlenia v zosuvných územiach, vyznačiť ich v územných plánoch obcí a rešpektovať ich
ako nezastaviteľné územie
5.34 zvyšovať mieru zastúpenia prírodných prvkov v zastavaných územiach najmä vo verejných priestoroch; rozvíjať
krajinnú zeleň v zastavaných územiach i vo voľnej krajine.
5.35 Územnoplánovacími nástrojmi presadzovať realizáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy v zastavaných
územiach obcí.

9.1.4 podporovať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné technológie a moderné
odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií a celkovo uprednostňovať energetické alebo termické
zhodnocovanie odpadu pred skládkovaním,
9.1.5 podporovať zmapovanie a odstránenie vo voľnej krajine rozptýleného odpadu a nelegálnych skládok
odpadu a následne revitalizáciu týchto plôch,
9.1.8 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
A.2.3

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

- bez zmeny
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1
vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie
kraja;
6.2
nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich
hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov poľnohospodárskych
dvorov;
7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1
Cestná infraštruktúra
7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v jej
ochranných pásmach.
7.6 Hromadná doprava
7.6.2 Podporovať rozvoj verejnej hromadnej dopravy a zvyšovať využívanie ekologických pohonných hmôt
vo verejnej doprave.
8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1. Energetika
8.1.1 rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi vysoké
napätie;
8.1.11 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja;
8.1.15 Podporovať lepšie využívanie existujúcich centrálnych zdrojov tepla, ich rekonštrukciu, modernizáciu
a rozšírenie, s cieľom zvyšovania účinnosti pri výrobe a distribúcii tepla
8.2. Vodné hospodárstvo
8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami
Rámcovej smernice o vodách a Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu,
Nitry a Myjavy
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k
stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí,
nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a
koncepciou rozvoja,
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti;
9.1. V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Rešpektovať vypracované platné programy odpadového hospodárstva na úrovni štátu a
Trenčianskeho kraja
9.1.2 podporovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu
ukladaného na skládky,
9.1.3 Podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach
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A.2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce- začlenenie riešenej obce do systému
osídlenia
- bez zmeny
A.2.5

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

- bez zmeny
A.2.6 Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného
územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia, vrátane určenia prípustného,
obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania
Sa dopĺňa:
Pre bývanie je vyčlenená nová lokalita G
A.2.7

Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

Sa dopĺňa:
Bývanie
Lokalita G (je potrebné vyňatie z PPF).
Predstavuje územie v južnej časti obce mimo hraníc zastavaného územia obce k 1.1.1990. Lokalita má
výmeru 0,8753ha s možnou výstavbou cca 10 RD na pozemkoch o rozlohe cca 600m2. Jedná sa o novú lokalitu na
bývanie na ploche ornej pôdy. Územie bude napojené na existujúcu el. trafostanicu. V lokalite je potrebné dodržať
ochranné pásma všetkých druhov. Elektrické vedenie 22kV, ktoré prechádza navrhovaným územím sa navrhuje
preložiť do zeme. Pre napojenie na ex. trafostanicu bude potrebné jej rozšírenie.
A.2.8

Vymedzenie zastavaného územia obce

Sa dopĺňa:
Výmera zmien a doplnkov:
Výmera zastavaného územia s rozšírením je
A.2.9

8 753m2
574 041m2

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

- bez zmeny
A.2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej ochrany a požiarnej ochrany pred povodňami
- bez zmeny
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A.2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

A.2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

- bez zmeny

-

A.2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
Doprava a dopravné zariadenia
Miestne komunikácie
Sa dopĺňa:
V lokalite G vznikne obslužná komunikácia, ktorá bude slúžiť aj pre peších. Cesta je funkčnej triedy C 3 a kategórie
MO 4,5/30 - jednopruhová obojsmerná komunikácia s obratiskom na konci.

Bez zmeny

A.2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov
- bez zmeny
A.2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
- bez zmeny

Vodné hospodárstvo
Sa dopĺňa:
Nová lokalita sa napojí na už existujúci vodovod. Potreba vody pre predmetnú lokalitu je uvedená v tabuľke.
Predpokladaná spotreba vody pre občiansku vybavenosť je závislá od nárastu počtu obyvateľov. Pri náraste
počtu o 25 obyvateľov je možné predpokladať nárast potreby vody o 229m3 vody/rok.
Tab. 1 Výpočet potreby vody

Lokalita
G

Funkcia
Obytné územie

počet b.j. Qp (l/deň) Qm (l/s)
Qh (l/s) Qr (m3/rok)
10
4185,425 0,0775079 0,139514 1527,680125

Kanalizácia
Sa dopĺňa:
V prípade budovania kanalizácie sa lokalita napojí na kanalizačnú sieť.

A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho
fondu
Sa dopĺňa:
Návrh obsahuje 1 novú rozvojovú lokalitu určenú na bývanie (lokalita G) pri ktorej dochádza k prekročeniu
hraníc zastavaného územia.
Podľa Z.z. 58/2013 podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek boli vyhodnotené najkvalitnejšie
pôdy, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu .
Za najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území Ješkova Ves podľa kódu bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sa považujú: 0206005 0211002 0211005 0212003 0250002.

A.2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia
Energetika
Plynofikácia
Sa dopĺňa:

Sa dopĺňa:
Navrhovaná lokalita nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Územný plán obce Ješkova Ves –
Zmeny a doplnky č.1, riešia návrh bývania v rodinných domoch v rozvojovej lokalite G, kde sa uvažuje s 10 RD
s prístupovou komunikáciou a inžinierskymi sieťami okrem plynovodu.

Lokalita nebude napojená na plynovod.
Elektrifikácia
Sa dopĺňa:
Lokalita bude napojená z trafostanice TS-0109-006, ktorej kapacita bude rozšírená na 200kVA
Tab. 2 Výpočet potreby energie

Lokalita

Funkcia

G

Obytné územie

Rozšírenie trafostaníc
:
TS – 0109-006 – 22kV stožiarová–súkr.

počet b.j./m2
Prírastok
zastavanej
spotreby (kVa)
plochy
10
pôvodný Pi
50 kVA

49,5

Napojenie z TS
TS – 0109-006

navrhovaný Pi
200kVA

Telekomunikácie
Sa dopĺňa:
Nové lokalita sa napojí na už existujúce telekomunikačné siete.

K2 ateliér, s.r.o., Dlhá 16, 949 01 Nitra
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Tab. 3 Zoznam novonavrhovaných lokalít

Lokalita

Katastrálne
územie

G

Ješkova Ves

Funkčné využitie

Výmera
lokality
celkom
v ha

Celkom
v ha

Plochy individuálnych
foriem bývania

0,8753

0,8753

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
z toho
Kód BPEJ
Výmera v
/skup.
ha
kvality/
0256002/5

Užívateľ
poľnoh.
pôdy

0,4415

2
Súkr.

0256202/6

Vybudované
Najkvalitnejšie
hydromelioračné
pôdy podľa Pozemok*
zariadenia
Z.z.58/2013

0,4338

nie
2

* 1 - v zastavanom území obce k 1.1.1990
2 - mimo zastavané územie k 1.1.1990
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