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V bode 1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia:

…….- Vymedzené sú územné časti:….. 
są doplňa text VIII. miestna časť Lackovce...

- ďalej są  doplňa „VIII”miestna časť Lackovce -
- stabilizovať zastavané územie v pôvodnom rozsahu ako obytné územie priamo
nadväzujúce na obec Kackovce;
- rešpektovať v tesnom kontakte nadregionálny biokoridor Cirocha”

Text záväznej časti platného územného plánu obce Hažína nad Cirochou sa dopĺňa v tejto časti:

1.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
územia…...- Zaistiť priestorové podmienky realizácie nových objektov dopravy a
 technickej vybavenosti pre objekty:

- kanalizačných zberačov a kanalizácie na celom území obce a prečerpavacích 
objektov kanalizácie vrátane prepojenia na spoločný kanalizačný zberač v k.ú. 
Lackovce na kanalizačnú sieť mesta Humenné v miestnej časti Krámová.

 

Text záväznej časti platného územného plánu obce Hažína nad Cirochou sa dopĺňa v tejto časti:

2. Vymedzenie zastavaného územia…...- Zastavané územie sa zväčší v lokalitách

zástavby IBV: - “VYŠNÉ ZÁHUMIENKY, v lokalite nového futbalového ihriska, v lokalite

m.č. Lackovce;

Text záväznej časti platného územného plánu obce Hažína nad Cirochou sa dopĺňa v tejto

časti:

6. Zoznam verejnoprospešných stavieb
1. V oblasti dopravy….. 1.13. Navrhovana miestna komunikácia v lokalite “m.č.

Lackovce”

2. V oblasti vodného hospodárstva…...

…..2.2.1. Realizácia verejnej kanalizácie s napojením na kanalizačný zberač v k.ú.

Lackovce  kanalizačnú sieť mesta Humenné v miestnej časti Krámová
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Použité skratky

P + R - prieskumy a rozbory

VÚC - veľký územný celok

ZÚ - záujmové územie

ÚPD - územnoplánovacia dokumentácia

ÚPN-O - územný plán obce

PP - poľnohospodárska pôda

LP - lesná pôda

ÚSES – územný systém ekologickej stability

IBV - individuálna bytová výstavba

RD - rodinné domy

OV - občianská vybavenosť

CR - cestovný ruch

VVN - veľmi vysoké napätie

VN - vysoké napätie

NN - nízke napätie

VTL - vysoký tlak

STL - stredný tlak

NTL – nízky tlak

OP – ochranné pásmo



SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1.  ÚVOD

V súčasnosti platný územný plán obce Hažín nad Cirochou bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Hažíne nad Cirochou v júli 2007. 

1. odvtedy obec nespracovala žiadné zmeny a doplnky ÚP-O

Zoznam podkladov a údajov použitých v období vypracovania doplnku ÚP-O Hzažín nad
Cirochou:

- dokumentácia  ÚP-O Hažín nad Cirochou
- Mapový podklad pre rozsahu parciel –situácia v navrhovanej lokalite Lackovce
- Mapový podklad pre grafickú časť bol neskôr doplnený spracovateľom o výškopis získaný
zväčšením výškopisu z M 1:5 000.

1.1. Základné údaje a dôvody vypracovania Zmeny a doplnku ÚP-O č.1.

Hlavným cieľom spracovania Zmeny a doplnku č. 1 návrhu územného plánu obce Hažín nad
Cirochou je záujem obce usmerniť v záujmovej lokalite na základe požiadavky – vlastníkov-
investorov zosúladenie všetkých činností v záujmovej lokalite najmä využívania funkčných
plôch v dotyju s obcou Lackovce. 

Súčasne musia byť vytvorené predpoklady na tvorbu a ochranu kvalitného životného
prostredia, efektívne využitie potenciálu územia a upevnenie ekologickej stability krajiny. 

Spracovaná dokumentácia poskytuje konkrétny podklad pre riadenie výstavby v predmetnej
lokalite  na jednotlivých plochách. 

Je spracovaná ako výrez územného plánu obce podľa znenia príslušných ustanovení Zákona č.
50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

1.2. Údaje o súlade so schváleným zadaním.

Zmena a doplnok č.1 ÚP-O Hažín nad Cirochou nie je obstarávaný samostatným zadaním.
Obsah dokumentácie Zmeny a doplnku č.1 je v súlade s jestvujúcim platným územným plánom
obce Hažín nad Cirochou
Zmeny a doplnky územného plánu sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. .

Grafická časť dokumentácie je vypracovaná formou „priesvitiek-náložiek“-výrezov
z celkovcý výkresov. V textovej časti nie sú zmenené pôvodné texty, štruktúra sprievodnej
správy je osobitná pre doplnok, v textoch záväznej časti je dodržané číslovanie podľa pôvodného
znenia.

2. Riešenie Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce

2.1. Obec a záujmová lokalita

Záujmová lokalita mesta je situovaná v severnom okraji k.ú. obce Hažín nad Cirochou
blízko hraníc katastrálneho územia v susedstve k.ú. obce Lackovce.



Celkovo je lokalita charakterizovaná ako územie so zástavbou rodinných domov v koncovej
lokalite osídlenia obce Lackovce. Sú tu sústredené plochy bývania v rodinných domoch čpopri
miestných komunikáciach.

Aktivita investorov sústredená v tejto lokalite je zameraná na umiestnenie objektov bývania. 
Doprava má obslužný charakter s otočkou dobravy v záujmovej lokalite a napojením na

zbernú komunikáciu Lackoviec. 
Terajšie plochy záujmovej lokality sú ostatné plochy v susedstve trávných porastov a ornej

pôdy. 
Záujmová lokalita môže využívať dostatočný potenciál pre uvažované využitie svojho

územia v súvislosti s nárokmi na výstavbu a okolité využitie pozemkov.

2.2. Vzťahy k dokumentáciám regiónu a územných celkov

 Riešenie zmeny a dopnku č.1 ÚP-O Hažín nad Cirochou rešpektuje platný ÚPN-VÚC
Prešovského kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
prešovského samosprávneho kraja č.269/2019, ktorým, ktorým bola vyhlásená záväzná časť
ÚPN- VÚC Prešovského kraja. 

2.3. Vymedzenie riešeného územia – záujmová lokalita

Riešeným územím k.ú. je územie obce ohraničené hranicou katastra, ako je to vyznačené na
hlavných výkresoch grafickej časti v M 1:5000. Vzhľadom k územnému rozsahu záujmovej
lokality riešenie Zmeny a dopnku dokumentácie ÚP-O zachytené vo výrezoch v grafickej časti.

3. Urbanistická koncepcia riešenia záujmovej lokality

Podáva prehľad členenia územia na funkčné plochy, ktorých usporiadanie vyplýva z
doterajšieho vývoja obce a zo stanovených zásad pri spracovaní tejto dokumentácie daných
platným územným plánom.

3.1. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania územia

Územný plán zachováva súčasný sústredený urbanizovaný priestor, ktorý v blízkosti
zaujmovej lokality tvoria zoradené skupiny izolovaných rodinných domov v radovom
usporiadaní popri uliciach. 
Doplní sa v území na konci zástavby izolovaných rodinných domov plocha s funkčným využitím
pre bývanie.
Návrh Zmeny a doplnku č.1 rešpektuje majetkoprávne usporiadanie územia určenými plochami
pre výstavbu. 

Dôraz je kladený na bezkolízne umiestnenie novej funkcie vylúčením konfliktov s inými
druhmi funkcií – pomocou funkčných regulatívov sú upravené podmienky existencie funkčných
plôch a doplnkových funkcií vedľa seba. 

Dominantnej funkcii tejto časti sídla – bývaniu je vyhovené dostatočnou vzdialenosťou od
sprievodnej zelene vodného toku Cirocha. 

Etapy výstavby v zaujmovej lokalitenie sú podmienené etapami realizácie prípojkami k
verejnej technickej vybavenosti –všetky disponibilné siete sa v tom území už nachádzajú. 



3.2. Funkčné využitie a usporiadanie funkčných území riešeného územia 

Regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy sú podrobne špecifikované v záväznej časti Zmien
a doplnkov územného plánu obce. 

Pre územnú organizáciu obce bolo prevzaté členenie na urbanistické časti z platného
územného plánu. Funkčná charakteristika  je pre záujmovú lokalitu nasledovná:

 miestna časť Lackovce
Obvod je zastavaný rodinnými domami. Navrhuje sa rozšírenie územia pre zástavbu

rodinnými domami.

3.4. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Ochranné pásma sa v záujmovej lokalite nestanovujú.

5.1. Ochrana a tvorba životného prostredia 

Zmena a doplnok č.1 ÚP-O nemení rozsah riešenia platného územného plánu v tejto oblasti.

5.2. Plochy verejnej zelene a územný systém ekologickej stability

Zmena a doplnok č.1 ÚP-O nemení rozsah riešenia platného územného plánu v tejto oblasti.

3.6. Záujmy obrany štátu, požiarná ochrana a ochrana pred živlami

Na území záujmovej lokality nie sú priamo umiestnené činnosti súvisiace s obranou štátu. 

Požiarna ochrana
Požiarna ochrana je v obci zabezpečená prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru v 
Humennom. Urbanistické, dopravné a technické riešenie spĺňa požiadavky prístupu hasiacej 
techniky ku všetkým funkčným plochám a budovám. Dimenzie vodovodného potrubia 
a rozmiestnenie hydrantov zodpovedá predpisom požiarnej ochrany.
                         Dimenzie vodovodného potrubia v zastavanom území obce sú riešené v súlade 
s vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 
0400 Požiarna bezpečnosť stavieb – Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
            Hydranty sú rozmiestnené vo všetkých uliciach vo vzdialenosti do 80 m od seba. Okrem 
nich je možné na hasenie využívať aj vodu z miestnych tokov.

Povodňová ochrana
             V záujmovom území nie sú evidované javy, ktoré by si vyžadovali osobitné riešenie 
povodňovej ochrany.

Civilná ochrana obyvateľstva
             Obec má vypracovaný plán ukrytia obyvateľstva, v ktorom je civilná ochrana riešená 
jednoduchými úkrytmi budovanými svojpomocne v súlade s vyhláškou MV SR č.297/1997 Z.z.
             Priepustnosť komunikačného systému v zastavanom území mesta i mimo neho je 
vyhovujúca aj pre pohyb automobilov a mechanizmov v prípade mimoriadnych udalostí.   
Vybudovanie ďalších úkrytov, podľa počtu a kvalitatívnych ukazovateľov úkrytov budovaných 
svojpomocne je dané uvedeným predpisom, stavebnotechnické ukazovatele sú určené aj znením 
Stavebného zákona..



4. Návrh koncepcie dopravy a technickej vybavenosti

4.1. Doprava

Dopravne je záujmová lokalita sprístupnená jestvujúcou miestnou komunikáciou s otočkou 
automobilov. Novú dopravná komunikácia táto zmena a doplnok navrhuje dopojiť k obslužnej 
komunikácii obce Lackovce v profile MOK 4/30.

4.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zmena a doplnok č.1 ÚP-O mení rozsah riešenia platného územného plánu v oblasti
odkanalizovania obce, v pôvodnej koncepcii kanalizačného zberača napojeného na skupinovú
kanalizáciu v obci Lackovce.

 

4.3. ENERGETIKA
Zmena a doplnok č.9 ÚP-O nemení rozsah riešenia platného územného plánu v tejto oblasti.

5. Hodnotenie navrhnutých riešení

Navrhované riešenie Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce vyplýva z požiadaviek 
investorov a umožnené je znením ustanovení zákonov a vykonávacích vyhlášok príslušných pre 
územné plánovanie, najmä zákona č.50/1976 Zb. Stavebného zákona a jeho následných 
novelizácií. 
Podmienky, ktoré by bránili v spracovaní tejto Zmeny a dodatku neboli v procese spracovania 
zistené.
Dodržanie navrhovaných riešení je podmienené prijatím všeobecného záväzného nariadenia, 
ktorým sa vyhlási platnosť Zmeny a dodatku č.1 územného plánu. 

6. Návrh záväznej časti ÚPN

Zmena a doplnok č.1 ÚP-O mení rozsah riešenia platného územného plánu v oblasti
odkanalizovania obce zrušením pôvodného napojenia v k.ú Lackovce s novým napojením na
kanalizačnú sieť susediaceho mesta Humenné v miestnej časti Krámová.
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