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F. Výkresy :
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– priesvitka k výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita CINTORÍNSKA M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– výrez z výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita CINTORÍNSKA M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– priesvitka k výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita CINTORÍNSKA M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– výrez z výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita CINTORÍNSKA M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– priesvitka k výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita KRÁTKA M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– výrez z výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita KRÁTKA M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– priesvitka k výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita KRÁTKA M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– výrez z výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita KRÁTKA M 1 : 2 88
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– priesvitka k výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita ŠKOLSKÁ M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– výrez z výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita ŠKOLSKÁ M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– priesvitka k výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita ŠKOLSKÁ M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– výrez z výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita ŠKOLSKÁ M 1 : 2 880
08 – návrh verejnoprospešných stavieb a záväznej časti
- priesvitka k výkresu č. 08 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita ŠKOLSKÁ M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– priesvitka k výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita MLÁDEŽE M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– výrez z výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita MLÁDEŽE M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– priesvitka k výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita MLÁDEŽE M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– výrez z výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita MLÁDEŽE M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– priesvitka k výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita FOŠNEROVÁ M 1 : 2 880
03 – Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia za ZÚO
– výrez z výkresu č. 03 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita FOŠNEROVÁ M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– priesvitka k výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita FOŠNEROVÁ M 1 : 2 880
07 – Návrh využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
– výrez z výkresu č. 07 ÚPN-Z Spišská Teplica – lokalita FOŠNEROVÁ M 1 : 2 880
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1. Hlavné ciele a problémy
Táto zmena územného plánu je spracovaná na základe požiadavky obce Spišská Teplica a týka sa rozvojových zámerov
obce vytvoriť predpoklady pre výstavbu rodinných domov v piatich lokalitách:
 Cintorínska
 Krátka
 Školská
 Mládeže
 Fošnerova
V týchto miestach výstavba nebola možná, lebo plochy boli určené na využitie ako hospodárska zeleň v obytnej zástavbe.
Keďže v daných lokalitách sú vybudované inžinierske siete a v obci je veľký záujem o výstavbu, umožňuje sa týmito
zmenami využitie daných plôch na bývanie.

B. RIEŠENIE ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA
B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania
územia
V súlade s požiadavkou obce táto zmena navrhuje nové lokality pre výstavbu rodinných domov bez zásahov do zástavby,
väčšinou využívaním existujúceho stavebného fondu v rámci ZÚO a zmenu rezervnej plochy v MZÚO na Školskej ulici na
návrh. Zmena si vyžaduje kvôli sprístupneniu nových pozemkov predĺženie existujúcich komunikácií v dvoch prípadoch:
Školská ulica a ulica Mládeže a zmenu časti pešej komunikácie na Fošnerovej ulici na príjazdovú.

B.6. Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti, výroby atď.
Počet rodinných domov sa zvýši asi o 16.
 V lokalite Cintorínska sa navrhuje v zadnej časti štvorice pozemkov rodinných domov ďalšia výstavba; na jednom
z pozemkov už stojí rozostavaný rodinný dom. Vzniká možnosť vytvorenia pozemkov veľkosti 500 – 400 m². Počet
domov : 3.
 V lokalite Krátka sa toho času nachádzajú pozemky rôznej šírky, niektoré zastavané rodinnými domami,
hospodárskymi budovami, rozostavanými rodinnými domami. V rámci ZaD č. 1 sa navrhuje zmeniť plochy doteraz
určené ako hospodárska zeleň v obytnej ploche na plochy bývania a tým umožniť túto stranu ulice zastavať. Pred
zástavbou sa však doporučuje spracovať úpn-z, alebo aspoň zastavovaciu štúdiu, nakoľko niektoré pozemky sú
stiesnené a výstavba domov na nich môže obmedziť využiteľnosť susedných pozemkov. Počet domov : 6.
 V lokalite Školská sa jedná o zmenu rezervných plôch bývania na navrhované plochy bývania. Lokalita leží
v MZÚO. Rozvoju juhovýchodným smerom bráni prítomnosť vedenia VN a vodovodu. Počet domov : 5.
 V lokalite ulice Mládeže sa jedná o návrh zástavby v záhrade rodinného domu. Ulica Mládeže je pre vozidlovú
dopravu neprejazdná; navrhuje sa pre lepšie sprístupnenie navrhovaného rodinného domu jej nevyhnutné
predĺženie na úkor pešieho chodníka a samotného pozemku navrhovaného domu. Počet domov : 1.
 V lokalite Fošnerova sa navrhuje umiestnenie plochy pre stavbu rodinného domu na ploche vedenej v úpn-o ako
hospodárska zeleň v obytnej zástavbe. Za tým účelom je treba zmeniť doterajšiu pešiu komunikáciu na vozidlovú
v úseku od Obrancov mieru po predmetný pozemok. V koridore ulice je vedené vodovodné potrubie DN 350
s ochranným pásmom 2 m na každú stranu. Ďalej sme do Zmien a doplnkov zakreslili existujúce pešie prepojenie
medzi ulicami Obrancov mieru a Budovateľská, ktoré je paralelné s Fošnerovou a ktoré v úpn-o nefigurovalo.
Počet domov : 1.
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B.7. Vymedzenie zastavaného územia obce
Bude potrebná zmena ZÚO v lokalite Školská.

B.8. Vymedzenie ochranných pásiem...
Navrhovaná zmena nemá na ne žiaden vplyv.

B.9. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, PO a ochrany pred povodňami
Navrhovaná zmena nemá na ne žiaden vplyv.

B.10. Ochrana prírody a tvorba krajiny
Navrhovaná zmena nemá na ne žiaden vplyv.

B.11. Verejné dopravné vybavenie
Zmena si vyžaduje kvôli sprístupneniu nových pozemkov predĺženie existujúcich komunikácií v prípadoch: Školská ulica,
ulica Mládeže a Fošnerova ulica. V posledných dvoch menovaných na úkor pešieho chodníka. Na ostatné komunikácie
navrhovaná zmena nemá žiaden vplyv.

B.12. Návrh verejného technického vybavenia
B.12.1. Zásobovanie pitnou vodou
Jestvujúci vodovodný systém – obecný vodovod zabezpečí dodávku pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce. Vodovod
bude treba vybudovať v predĺžení Školskej ulice a na Fošnerovej.

B.12.2. Návrh zásobovania úžitkovou vodou
Potrebu úžitkovej vody je riešená individuálne podľa potrieb jednotlivých stavieb vlastnými zdrojmi.

B.12.3. Návrh odkanalizovania územia
Navrhujeme dobudovať kanalizačnú sieť v lokalite Školská.

B.12.4. Vodné toky a nádrže
Navrhovaná zmena nemá na ne žiaden vplyv.

B.12.5. Energetika
Navrhujeme dobudovať NN verejnú sieť v lokalite Školská.

B.12.6. Koncepcia zásobovania teplom
V riešenej obci je odber a dodávka tepla pre potreby vykurovania a prípravu TÚV uskutočňovaná pre RD len z lokálnych
tepelných zariadení na báze spaľovania prevažne plynných palív, resp. v malej miere elektrickou energiou.

B.12.7. Koncepcia zásobovania plynom
Navrhujeme vybudovať verejný rozvod plynu v lokalite Školská.

B.12.11. Ochranné a bezpečnostné pásma
Navrhovaná zmena nemá na ne žiaden vplyv.

B.13.Vymedzenie chránených ložiskových území a plôch vyžadujúcich zvýšenú
ochranu
Navrhovaná zmena nemá na ne žiaden vplyv.
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B.14. Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske
účely

Tab. I. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie
v katastrálnom území Spišská Teplica - návrh úpn-z - zastavané územie
predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
z toho

výmera lokality (ha)
ozn.

funkčné
využitie*

celkom
(ha)

vyňaté v
r. 2002

zostatok
(ha)

celkom (ha)

BPEJ/
SKUPINA

výmera
(ha)
8

nepoľnohospodárska
pôda

hydromeliorácie

9

10

1

2

3

4

5

6

7

68

B

00-18-42

--

00-18-42

--

0/0

00-18-42

69

B

00-29-25

--

00-29-25

--

0/0

00-29-25

70

D

00-04-95

--

00-04-95

--

0/0

00-04-95

71

B,D

00-05-41

--

00-05-41

--

0/0

00-05-41

72

B,D

00-09-03

--

00-09-03

--

0/0

00-09-03

00-58-03

--

00-67-06

--

CELKOM ZA ZÚO

00-67-06

Tab. II. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie
v katastrálnom území Spišská Teplica - návrh úpn-z - mimo zastavané územie
výmera lokality (ha)
ozn.

funkčné
využitie*

1
70

celkom
(ha)

vyňaté
v r.
2002

zostatok
(ha)

2

3

4

5

B

00-34-82

--

00-34-82

CELKOM ZA MZÚO

00-34-82

--

00-34-82

predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
z toho
celkom
BPEJ/
výmera
(ha)
SKUPINA
(ha)

nepoľnohospodárska pôda

hydromeliorácie

10

6

7

8

9

00-12-23

1071042/7

00-12-23

--

00-22-59

1090261/9

00-22-59

--

00-34-82

00-00-00

*Význam skratiek v stĺpci 2 je nasledovný: B-bývanie, D-doprava

Tab. III. Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy-rekapitulácia
Rekapitulácia

Spolu

V ZÚO

V MZÚO

poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

0,3482
0,6706

0,0000
0,6706

0,3482
0,0000

Celková výmera pôdy spolu v ha

1,0188

0,6706

0,3482
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
V kapitole C.3. Zásady a regulatívy umiestňovania plôch pre bývanie sa do tabuľky Tab. CIII. pridáva nasledovný riadok :
Školská

Samostatne stojace RD

5/5

V kapitole C.6. Zásady a regulatívy umiestňovania plôch verejného dopravného a technického vybavenia sa do tabuľky CIV.
dopĺňa :
Školská
Mládeže
Fošnerova

800
10
70

MO 7,5 / 40
MO 3,75 / 30
MO 3,75 / 30

V kapitole C.10. Vymedzenie zastavaného územia obce sa dopĺňa za poslednú vetu veta : „Ďalej na juhovýchode lokalita
Školská“

Územný plán obce Spišská Teplica - Zmeny a doplnky č. 1 – textová časť

6

