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ANOTACIA 

Matej Štetiar, Územní studie zástavby vymezené lokality v obci Čierne - Slovenská 

republika, Katedra mestského inţinierstva, Fakulta stavebná, VŠB-TUO, 2011 36 strán. 

Bakalárska práca, vedúci: Ing. Zdenka Fridrichová. 

Cieľom riešenia bakalárskej práce je vypracovať návrh Územnej štúdie zástavby 

vymedzenej lokality, a to rodinnými domami, dvoj domami, radovými domami, poprípade 

ich  kombináciou. Výška zástavby je daná limitmi územia a územným plánom  max. 3 

nadzemné podlaţia. Návrh bude obsahovať riešenia technickej infraštruktúry, dopravného 

riešenia s vyriešením parkovacích státí, návrh verejnej zelene. V návrhu je dôleţitý rozbor 

súčasného stavu a priestorový návrh plôch pre rodinné domy, prístupové komunikácie 

k pozemkom a návrh verejnej zelene. K navrhnutému riešeniu som získaval potrebné 

informácie a podklady, s ktorými som sa bliţšie zoznámil a následné som sa rozhodol pre 

uvedené riešenie. Cieľom práce bolo nadviazať na územný plán a rozvinúť danú lokalitu 

do variantného riešenia, ktoré by mohlo byť v budúcnosti realizované. 

 

ANNOTATION 

Matej Štetiar, Territorial study of  building Site in village ,,Čierne“-Slovak Republic, 

Department of Urban engineering, College of Building, VŠB-TU Ostrava, 2011, 36 pages, 

Bachelor thesis, chief: Ing. Zdenka Fridrichová. 

The aim of the bachelor thesis is to develop a draft Regional Studies building site as 

defined above, and family homes, duplexes, terraced houses, or their combinations. 

Building height limits are given territory and the territorial plan, up to 3 floors above. The 

proposal will include technical infrastructure solutions, freight solutions to resolve the 

parking lots, design of public greenery. The proposal is an important analysis of current 

status and geographic areas for design houses, access to parcels of communication and 

design of public greenery. On the proposed solution I have gained the necessary 

information and documents with which I was closer he met and then I opted for the 

solution. The aim of this work was to establish land use plans and develop a given site to 

variantného solutions that could be implemented in the future. 
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1 Úvod 

Cieľom bakalárskej práce je vypracovať návrh zástavby lokality, ktorá je určená 

k zastavaniu rodinnými domami, dvoj domami, bytovými domami alebo ich kombináciou 

na území, ktoré je určené územným plánom obce Čierne, resp. jeho zmenou a dodatkom    

č. 2 zo septembra roku 2009. 

Pre návrh riešenia, ktoré by malo spĺňať poţiadavky na jednej strane UP a na 

druhej strane BP, a tento návrh mal moţnosť uplatnenia v budúcnosti, je dôleţité 

zoznámenie sa s lokalitou, predpokladaným vývojom, obmedzeniami, ktoré sú pre územie 

limitujúce a predvídať nové trendy, ktoré nastupujú, ako je napr. obyvatelia sa sťahujú na 

vidiek a za prácou dochádzajú, ďalej zloţenie obyvateľstva a v nemalej miere aj ţivotná 

úroveň obyvateľstva, kvalita ţivota a okolité ţivotné prostredie. 

Riešená lokalita bude slúţiť obyvateľom, dôleţité bude klásť doraz na rozdelenie 

územia z hľadiska funkčného vyuţitia, objemového a priestorového vyuţitia 

a urbanizačno-inţinierskeho riešenia ako aj napojenie na dopravnú infraštruktúru 

a samozrejme, napojenie jednotlivých objektov na inţinierske siete. 

Navrhované riešenie predkladá variantu rodinných domov, ktoré pri splnení 

poţiadavky na zástavbu v území je moţné pouţiť. Práca obsahuje pohľady RD  ako aj 

riešenie jednotlivých podlaţí. 

Zo zadania BP vyplýva navrhnúť jedno riešenie, a preto som sa rozhodol vzhľadom 

k okolitému územiu navrhnúť jednoduché samostatne stojace rodinné domy, aby nová 

zástavba neporušila  nastavenú štúdiu a nebola v rozpore s UP obce. 

Lokalita sa nachádza v blízkosti športového areálu, obytných plôch a v širšom okolí 

aj výrobná (priemyselná) zóna, na základe týchto skutočností som vybral riešenie, ktoré 

som ďalej spracovával do formy územnej štúdie s detailným vyriešením dopravy, 

technickej infraštruktúry a zelených plôch. 
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2 Informácie o obci Čierne 

2.1   História obce Čierne 

Je mnoţstvo alternatív, podľa ktorých pomenovali obec Čierne. Jedna hovorí, ţe je 

pomenovaná  podľa hydronyma Čierny potok. Údajne podľa  jeho tmavého  sfarbenia dna. 

ďalšia zmienka hovorí o tmavých čiernych lesoch alebo podľa tmavej rašelinovej zeminy, 

ktorá sa nachádzala na tomto území.  

Ako prvú písomnú zmienku o obci, ktorá vznikla počas kopaničiarskeho osídlenia môţeme 

pokladať informáciu v liste tešínskej kňaţnej z roku 1641. Najvýznamnejším údajom 

o začiatkoch obce je z urbára Budatínskeho panstva z roku 1690, kde sa spomína rok 1645, 

ako sa začala budovať obec a prvotní obyvatelia tejto obce nemuseli platiť dávky do 

budatínskeho zámku. Slovenská historická veda pokladá práve rok 1645 za vznik obce.  

Obec sa od počiatkov  hlásila ku kresťanstvu. V roku 1888 bol postavený kostol.  V roku 

1855 bola postavená prvá hlavná cesta, ktorá nadväzovala na neexistujúcz komunikáciu 

z Čadce na Mosty u Jablunkova. V tomto období sa začala v obci  stavať aj ţeleznica. 

Počas I. a II. svetovej vojny obec stagnovala. Po roku 1945 ľudia následkom povojnovej 

krízy odchádzali za prácou do Českej republiky, hlavne oblasť třinecka a ostravska. 

Postupne sa spamätávala z vojny, začalo sa s obnovou komunikácií, ţelezníc. Nastal rozvoj 

kultúry, vzdelania - postavená nová škola,  športu - výstavba športového areálu, postavenie 

poľnohospodárskeho druţstva, ktoré prinieslo nové pracovné príleţitosti a ďalších aktivít, 

ktoré viedli k skvalitneniu ţivota v obci.  
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Obr. 1. Rozdelenie obce Čierne podľa zárubkov 

 

2.2  Súčasnosť obce Čierne 

Obec plní najmä funkciu bývania a rekreácie so zachovaním nezávadnej výroby, lesného 

hospodárstva a poľnohospodárstva. 

Leţí na severnom okraji okresu Čadca pri hranici s Českou a Poľskou republikou.  

Obec sa nachádza asi 7 km severovýchodne od okresného mesta Čadca. Tvorí strednú časť 

súvislého pásu v údolí rieky Čierňaky. Katastrálne územie sídla hraničí na západe 

s katastrom Svrčinovec, na juhu s katastrom Čadca, na východe s katastrom Skalité. Na 

severe hraničí s Českou a Poľskou republikou. 

Okres: Čadca 

Kraj: Ţilinský 

Nadmorská výška: 454 m n. m. 

Rozloha: 20,840 km² 

Počet obyvateľov: 4364 

Hustota zaľudnenia: 209,4 obyv./km² 

Súradnice: 49°29′32″S 18°49′21″V 
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Väčšiu časť katastrálneho územia tvoria zalesnené územia Beskýd a svahy, čo vytvára 

spolu s polohou obce vo väzbe na veľké sídelné aglomerácie v Českej republike  a Poľskej 

republike predpokladaný pre rozvoj rekreácie a turizmu.    

 

Obr. 2. Ortofotomapa obce Čierne 

2.2.1.  Znak obce 

Erb obce je znázornený takto:  

V modrom štíte na zelenej oblej paţiti, stojaca strieborná hus v zlatej zbroji, vľavo za ňou 

vyrastajúca strieborná trojľalia na zlatej listnatej stopke.  

Pečať má okrúhly tvar, uprostred sa nachádza obecný symbol a kruhopis obce Čierne  

Vlajka obce je zobrazená z deviatich pozdĺţnych pruhov farieb modrá,  ţltá, modrá, biela, 

ţltá, biela, zelena, ţlta, zelena a je ukončená tromi cípmi.  

                          

Obr. 3. Znak, pečať a erb obce 
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2.2.2.  Vývoj počtu obyvateľov 

V roku 2001 došlo k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.  K tomuto roku ţilo v obci 

Čierne 4254 obyvateľov, z toho 2135 muţov (50,19%) a 2119 ţien (49,81%). Do roku 

2008 sa počet obyvateľov zvýšil na 4364.  

Retrospektívny vývoj obyvateľstva od roku 2001 do roku 2010 

Rok Počet obyvateľov 

2001 4254 

2003 4291 

2004 4326 

2005 4343 

2006 4377 

2007 4371 

2008 4364 

 

Za toto obdobie je zaznamenaný prírastok 110 osôb, čo predstavuje 14 osôb za rok.  

2.2.3.  Ekonomická aktivita a nezamestnanosť 

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo v obci 2058 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov. Čiţe počet nezamestnaných v obci bolo 375. Veľa obyvateľov 

odchádza aj v súčasnosti za prácou do iných miest, obcí ale aj do susednej Českej 

republiky.   

2.3  Prírodné podmienky 

2.3.1. Geomorfologické členenie 

Čierne patrí podľa geomorfologického členenia do Alpsko himalájskej sústavy, podsústavy 

Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie vonkajšie Západné Karpaty. Obec 

Čierne zasahuje do oblasti Západných Beskýd. 

2.3.2. Geologické pomery 

Obec Čierne je budovaná prevaţne treťohornými flyšovými súvrstviami, čo znamená ţe je 

pre ňu charakteristické rytmické striedanie pieskovcov, ílovcov aţ ílovitých bridlíc. 

Prevaţná časť územia patrí do flyšového pásma.  
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2.3.3. Rastlinstvo a ţivočíšstvo 

Rastlinstvo obce Čierne  má horský aţ podhorský charakter. Patria do oblastí 

Západokarpatskej kveteny a do obvodu zapadobeskydskej flóry. V súčasnosti zaberajú lesy 

pribliţne 60% územia. Vo výške 600 - 1000 m.n.m. sa nachádza oblasť ihličnatých lesov, 

prevaţne smreku obyčajného. Okrem smreku sú to aj dreviny ako buk lesný, jedľa biela.  

Čo sa týka ţivočíšstva, oblasť Kysúc má charakter podhorskej a horskej fauny. 

V miestnych lesoch sa nachádza prevaţne  srnec hôrny, jeleň obyčajný.  

2.3.4. Podnebie 

Územie obce Čierne patrí do mierne teplej klimatickej oblasti.  Najchladnejší mesiac je 

január, v ktorom priemerná denná teplota je - 6 °C. Najteplejší mesiac je júl s teplotou 

25°C. Priemerná ročná teplota je 6,7°C 

Priemerný úhrn zráţok je 945 mm.  Pomerne veľká časť zráţok spadne v podobe snehu. Počet 

sneţných dní je pribliţne 105.   

2.3.5.  Hydrológia 

Územie Kysúc patrí do povodia Váhu, odvodňovana riekou Kysucou  

Povrchové vody 

V obci sa nachádza mnoţstvo potokov (Benčikov, Kadelov, Markov..), niektoré z nich sú 

regulované a niektoré v pôvodnom stave. Tieto potoky sa vlievajú do rieky Čierňanky, 

ktorá sa následne vlieva v Čadci do rieky Kysuca. 

Podpovrchové vody 

V minulosti ale aj súčasnosti obyvatelia vyuţívajú podpovrchové vody, ktoré sa v obci 

nachádzajú za účelom vytvorenia studní. Skúškami sa preukázalo ţe je zdravotne 

nezávadná. 

2.4  Doprava 

2.4.1. Cestná sieť 

Územie je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru VI. Obec má dobré dopravné 

napojenie na medzinárodné a hlavné cestné trasy Slovenska, a to prostredníctvom cesty 

I/12 na cestu I/11 v Čadci a v budúcnosti na diaľnicu D3. 
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2.4.2. Stav ciest  v obci 

V súčasnosti sú komunikácie vo veľmi zlom stave. Je to dôsledkom budovania kanalizácie 

a vodovodu. V apríli 2011 má však začať kompletná rekonštrukcia vozoviek, ktorá je 

spolufinancovaná Európskou úniou, v rámci tejto rekonštrukcie sa plánuje vybudovanie 

chodníkov, parkovísk, atd. 

2.4.3.  Ţelezničná doprava 

Ţelezničná trať č.  129 patrí významom medzi ţeleznice I. kategórie - magistrálne trate. 

Tvorí hlavný koridor medzi Slovenskou a Poľskou republikou. V roku 2004 prešla 

ţelezničná trať celkovou rekonštrukciou. Celá trať bola elektrifikovaná a tým zabezpečené 

lepšie spojenie. Vo výhľade sa uvaţuje o zdvojkoľajení. V obci sa nachádzajú tri vlakové 

zastávky - Čierne Polesie, Čierne pri Čadci zastávka a Čierne pri Čadci. Zastávky sú 

situované v blízkosti zastavaného územia obce. Zaujímavosťou je, ţe zastávka  Čierne pri 

Čadci zastávka je najsevernejšia zastávka na Slovensku.  

 

Obr. 4.  Vlaková zástavka Čierne pri Čadci 

2.4.4. Autobusová doprava 

V obci premáva autobusová doprava v pravidelných pol hodinových intervaloch. 

Zabezpečená je doprava medzi okolitými dedinami a mestom Čadca. V minulosti boli 

zabezpečené aj priame linky medzi mestami Třinec a Ostrava, kam dochádzali ľudia za 

prácou. 

2.4.5. Cyklotrasy 

Obec svojou polohou v pohraničnej oblasti je vhodným miestom pre cyklistov. Susedné 

obce v ČR a PL sú vzájomne prepojené a tvoria tak vhodné podmienky pre cyklistiku.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_%C4%8Cierne_pri_%C4%8Cadci.jpg
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Obr. 5. Cestná  sieť okresu Čadca 

2.5  Inžinierske siete 

2.5.1.  Vodovod 

V súčasnosti je obec zásobovaná pitnou vodou v III. tlakových pásmach: 

1. TP - 1 x 100 m³ 

2. TP - 2 x 250 m³ 

3. TP – 1 x 250 m³ 

V roku 2007 sa začalo s budovaním vodovodu do miest, kde vodovod nie je vybudovaný 

s centrálnym napojením na skupinový vodovod Čadca – Skalité cez jestvujúce vodojemy 

a aby bola moţnosť zásobovania celej obce pitnou vodou. 

Spoločne s budovaním vodovodu sa budovala kanalizácia, takţe vodovodné vetvy sú 
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realizované pri spoločnom uloţení s kanalizáciou v smere proti toku a pri samostatnom 

uloţení v smere od prívodu vody. 

Súbeţne s jednotlivými etapami výstavby sa budovali aj nové vodovodné prípojky. Trasy 

vodovodných vrstiev sú situované prevaţne vo vozovkách a v niektorých častiach aj po 

súkromných pozemkoch. Vodovodné vetvy situované mimo vozoviek sú budované 

v súlade s dendrologickým prieskumom, inventarizáciou stromov a krovín rastúcich na 

lokalitách zasiahnutých realizáciou stavby. 

2.5.2.   Kanalizácia 

Do roku 2007 nebola v obci vybudovaná kanalizácia. V súčasnosti je vo fáze dokončenia 

a príprav na spustenie. Splaškové vody sú akumulované v bezodtokových nádrţiach,  

ţumpách a odpadové vody sú prečerpávane a odváţané na likvidáciu na čističku 

odpadových vôd v Čadci. Funkčnosť týchto ţúmp nie je 100% zaistená, a tak dochádza 

k úniku splaškových vôd do okolitého terénu a vodných tokov. Daţďové vody sú 

odvádzané z časti daţďovou  kanalizáciou a z časti pomocou rigolov a priepustov, 

napojených do miestnych potokov. Kanalizácia je budovaná jednotlivými ulicami obce 

vrátane kanalizačných odbočiek k nehnuteľnostiam. Kanalizačné odbočky sú ukončené 

maximálne 2,0 m za hranicou súkromného pozemku 

2.5.3. Plynovod 

Zdrojom zemného plynu pre obec je existujúci „Kysucký“ VTL plynovod DN 300, PN 40 

a následný STL plynovod Čadca - Svrčinovec - Čierne - Skalité. Hlavný STL rozvod plynu 

do 0,3 MPa je realizovaný potrubím DN 220, odbočené vetvy plynovodu sú vybudované 

s profilom potrubia DN 50 - 110. Odberatelia plynu sú, na mieste STL plynovody 

pripojený cez domové regulátory STL/NTL s výstupným pretlakom do 2,1 kPa. 

2.5.4. Elektrická energia 

Obec je zásobovaná elektrickou energiou po 22 kV vedení číslo 233 Čadca - Skalité, 

napájanom zo 110/22 kV transformovne Čadca.  Pre elektrifikáciu ţelezničnej trate Čadca 

- Zwardoň bolo zrealizované 2x22 kV vedenie na smere Čadca - traťová meniareň Skalité. 

2.6  Občianske vybavenie 

V obci sa nachádzajú dve základné školy. Základná škola s materskou školou Vyšný 

koniec, ktorú navštevuje 304 ţiakov a Základná škola Niţný koniec, ktorá má 283 ţiakov. 



 

10 

 

Obe školy prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ktoré boli financované veľkou časťou 

z Európskej únie.  

        

Obr. 6.  Základná škola Čierne - Vyšný koniec      Obr. 7. Základná škola Čierne -Niţný koniec 

Zdravotné stredisko, kde sídli praktický lekár pre deti, dospelých a zubná ambulancia, 

v súčasnosti  prechádza rekonštrukciou. Nadstavbou tak vzniknú nové priestory na 

bývanie. Celkovo 18 bytových jednotiek.  

Obecný úrad je situovaný v centre dediny. V tejto budove sa nachádza aj pošta, ktorá patrí 

pod Regionálne poštové centrum Ţilina.  

2.7 Výroba 

V obci sa nachádza veľké mnoţstvo malých podnikov, ktoré sa zaoberajú 

drevospracujúcim priemyslom - (výroba drevených okien, výroba drevených hračiek, 

pílenie a sušenie dreva), výrobou plastových okien, krajčírstvom a veľké mnoţstvo 

stavebných firiem.  

2.8  Bývanie 

V obci prevláda zástavba rodinných domov . Avšak uţ v minulosti sa začali stavať bytové 

domy. Tento trend pokračuje aj dnes. V obci našli uplatnenie sociálne byty, ktoré obec 

dlhodobo  prenajíma obyvateľom obce a po uplynutí určitej  doby si ich môţu odkúpiť do 

osobného vlastníctva.  Pre tento účel obec postavila 3 bytové domy, v ktorých je spolu  54 

bytových jednotiek a taktieţ vznikne 18 nových  bytových  jednotiek  na bývanie 

spomínanou rekonštrukciou zdravotného strediska.  

V súčasnosti sa realizuje nový polyfunkčný objekt, v ktorom vzniknú ďalšie jednotky 

určené na bývanie.  
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Obec taktieţ poskytla na odpredaj pozemky, ktoré slúţia na výstavbu nových rodinných 

domov. Tvar nových domov je jasne daná územným plánom obce.  

Charakteristika bytového fondu v roku 2010 

Počet obyvateľov   4 400 

Počet trvalo obývaných bytov  1 295 

Počet osôb na 1 byt   3,40 

Počet bytov na 1000 obyvateľov  294 

 

         

Obr. 8,9. Sociálne byty pre obyvateľov obce Čierne 
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3 Popis súčasného riešeného stavu  

3.1  Popis riešeného územia 

Riešené územie sa nachádza v severnej časti obce Čierne. Územie je rovinaté a v súčasnej 

dobe je vyuţívaná ako poľnohospodárska pôda. Lokalita má plochu 29638 m².  

Zo severnej strany je toto územie ohraničené športovým areálom a dočasne stojacou 

betonárkou. Z juţnej strany je ohraničené priemyselným areálom a rybníkom. Zo západnej 

strany individuálnou rodinnou zástavbou a z východnej strany je to svahovité trvalo 

zatrávnené územie. 

 

4 - riešené územie 

5 - priemyselná zóna 

19 - športový areál 

20 - zastavané územie 

 

 

Obr. 10. Mapa  riešeného územia 

3.2  Súčasný stav riešeného územia 

Územie je v súčasnosti vyuţívané predovšetkým ako poľnohospodárska pôda. V dvoch 

častiach tejto plochy sa nachádzajú obsluţné komunikácie, ktoré vedú k rodinným domom. 

Táto lokalita má priamu dostupnosť na  cestu tretej triedy. 

Podľa územného plánu obce Čierne je toto územie určené k zástavbe rodinných a bytových 

domov.  

Majiteľmi týchto pozemkov je v súčasnosti vo väčšej miere obec, ktorá ich postupne 

odkupuje od pôvodných obyvateľov.  Niektoré pozemky sú ešte v súkromnom vlastníctve 

a odkúpenie týchto pozemkov je len plánované.  
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Obr. 11.  Severný pohľad na územie 

   

Obr. 12. Východný pohľad na územie 

 

Obr. 13. Juţný pohľad na územie 
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Obr. 14. Juhozápadný pohľad na územie 

3.3  Limity územia 

3.3.1.   Ochrana prírodných zdrojov 

Dané územie nezasahuje do ochranného pásma zdrojov minerálnych vôd ani do pásma 

pitnej vody. 

3.3.2.   Ochrana prírody 

Na riešenom území sa nevyskytuje ţiaden zdroj ochrany prírody.  

3.3.3.   Ochrana pamiatok a kultúrne hodnoty 

Územie sa nenachádza v pamiatkovej zóne ani v jej blízkosti sa ţiadna pamiatková zóna 

nenachádza. Taktieţ sa tu nevyskytujú ţiadne objekty zo štátneho zoznamu nehnuteľných 

kultúrnych hodnôt. 

3.3.4.   Bezpečnostné a ochranné pásma 

Ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry  

Juţne od územia je svahovitý terén a  týmto územím  je vedená hlavná trasa nadzemného 

VN 22kV, a ochranné pásmo je 7 metrov na obe strany od krajného vodiča. 

V komunikácii sú vedené inţinierske siete ako je plynovod STL, ktorého ochranné pásmo 

v zastavanom území je 1 m na obidve strany od okrajov potrubia, vodovod DN 80 

ochranné pásmo je 1,5 m na obidve strany od okrajov potrubia, kanalizácia DN 300. 

V severnej časti je vedené NN, z ktorého je napojená lokalita severne od riešeného územia. 
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3.4 Technická infraštruktúra 

3.4.1.  Vodovod 

Výpočet a návrh vodovodu: 

Predpokladaný počet obyvateľov :   

Špecifická potreba vody:     

Priemerná denná potreba vody pre obyvateľov 

 

 

Pre RD so samostatným vodomerom sa spotreba vody zníţi o 60% 

 

Maximálna denná potreba vody pre obyvateľov 

 

 

Maximálna hodinová spotreba vody pre obyvateľov: 

 

 

Výpočet návrhu DN potrubia 

 

 

Návrh DN 80 => napojenie hydrantov , preto DN 80 HDPE 

Celková dĺžka vodovodného potrubia pre riešené územie je 470 m a 6 ks hydrantov. 
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Popis vodovodu: 

Napojenie vodovodu bude na súčasnú vodovodnú sieť,  ktorá vedie v hlavnej komunikácii 

III/01156. Súčasná vodovodná sieť je z materiálu HDPE priemeru DN 100. Na túto 

vodovodnú sieť bude napojený novo navrhnutý vodovod priemeru DN 80. Nový vodovod  

sa napojí pomocou T - kusov na hlavnú vetvu vodovodu do ulíc č.1, č.2 a č 4. Novú 

vodovodnú sieť bude prevádzkovať firma SEVAK, a.s. (Severoslovenské vodovody 

a kanalizácie, a.s.), ktorá prevádzkuje súčasnú vodovodnú sieť v obci Čierne. Navrhnutý 

vodovod bude z materiálu HDPE DN 80, s minimálnym spádom 3‰.Vodovodné potrubie 

bude vedené v pridruţenom dopravnom priestore pod chodníkom v hĺbke 1,6 m. Pri vedení 

vodovodného potrubia v komunikácii alebo pri kríţení inţinierskych sietí  je dôleţité 

uloţenie potrubia do chráničky. Vodovodné prípojky DN 32 budú napojené pomocou 

navŕtavacích pasov HAWLE s uzatváracou armatúrou a dotiahnuté na hranice pozemkov 

a zaslepené. Ochranné pásma vodovodnej siete sa riadia podľa zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  o změně některých zákonu. Priestorové 

usporiadanie vodovodných sieti upravuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

3.4.2.  Kanalizácia 

Splašková kanalizácia 

Výpočet splaškovej kanalizácie: 

 

Maximálny prietok odpadových vôd 

 

Návrh prietoku odpadových vôd splaškových 

 

Návrh dimenzie DN potrubia :  300 PVC 

Celková dĺžka kanalizačného potrubia pre riešené územie je 500 m. 
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Popis splaškovej kanalizácie: 

V územnom pláne sa počíta s predĺţením súčasnej tlakovej kanalizácie o 200 m, materiál 

PVC DN 300 pre uvedenú lokalitu. Následne bude na tuto vetvu pripojená kanalizácia 

z materiálu PVC DN 300 s revíznymi šachtami maximálna vzdialenosť medzi šachtami   

50 m. Kanalizačné potrubie bude vedené v hlavnom dopravnom priestore pod 

komunikáciou v hĺbke 2,0 m. Kanalizačné prípojky budú dotiahnuté na hranice pozemkov 

a zaslepené. Novú kanalizačnú sieť bude prevádzkovať firma SEVAK, a.s. 

(Severoslovenské vodovody a kanalizácie, a.s.), ktorá prevádzkuje súčasnú kanalizáciu 

v obci Čierne. Ochranné pásma kanalizačnej siete sa riadia podľa zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  o změně některých zákonu. Priestorové 

usporiadanie vodovodných sieti upravuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

Dažďová kanalizácia 

1. zachytenie daţďových zráţok za účelom ďalšieho vyuţitia 

2. odvodnenie komunikácií, odstavných plôch, chodníkov 

1.  Výpočet daţďovej kanalizácie za účelom ďalšieho vyuţitia: 

Objem zachytenej daţďovej vody na streche RD za rok v m³: 

(j.p. .  )/1000 (945 .109.0,75.0,9)/   

Objem spotreby obyvateľov jedného RD : 

 = n .R.z = 5.60.0,5.20 = 3 m³ 

poţadovaná zásoba vody na 21 dní: 

Veľkosť zásobníka (21 denná zásoba) = 69530 × 21 d / 365 d = 4000 l = 4,0 m3. 

Návrh objemu nádrţe pre jeden RD 4,0 m³. 

j - množstvo zrážok za rok 

p - využiteľná plocha 
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fs - koeficient odtoku strechy 

- koeficient účinnosti filtra mechanických nečistôt 

n - počet obyvateľov v domácnosti 

- celková spotreba vody na jedného obyvateľa a deň 

R - koeficient využitia zrážkovej vody 

z - koeficient optimálnej veľkosti 

Popis využitia dažďovej vody 

Daţďová voda je jedným z alternatívnych zdrojov z prírody, ktorú môţe človek vyuţívať 

a tým zníţiť finančné prostriedky na náklady domácnosti. Pre RD bude zachytená daţďová 

voda vyuţitá pre WC, pračku, a umývadlo, t.j. 60 l/osoba/deň. Veľkosť zásobníka (nádrţe) 

na vodu podľa výpočtu je 4,0 m³, čo znamená rezervu na 21 dní. V prípade dostatočného 

mnoţstva vody v nádrţi bude prebytočná vody odvedená cez prepad do vsakovacej jamy 

so štrkovým podloţím, umiestnením na pozemku vlastníka. Na rozvod vody sa pouţije 

potrubie z PVC DN 25 dĺţky 20 m. Pri prestupe potrubia cez obvodové steny je nutné 

uloţiť potrubie do chráničky.  

2. Výpočet odvodnenia komunikácií: 

Výpočet mnoţstva daţďovej vody: 

 = . .  +  

 = 0,9.1005.0,0152 + 0,75.130.0,0152 

 = 15,25 l/s 

 - súčiniteľ odtoku pre asfaltové komunikácie  

 - plocha komunikácií v ulici v m² 

 - intenzita 15 minútového dažďa v okrese Čadca v l/s na m² 

 - súčiniteľ odtoku pre chodníky zo zámkovej dlažby 

 - plocha chodníkov v ulici v m² 
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Splašková kanalizácia nie je dimenzovaná na odvedenie daţďovej vody z komunikácií, 

chodníkov, a parkovacích,  resp. odstavných plôch a preto sa v návrhu počíta 

s odvodnením komunikácií. Zráţková voda z chodníkov bude slúţiť ako zavlaţovanie 

zelených pásov a stromov, ktoré budú vysadené v blízkosti komunikácií. Spôsob 

zavlaţovania bude vyriešený vyspádovaním chodníkov smerom k zeleni, zráţková voda, 

ktorá nevsiakne do zelene, bude odvedená do daţďovej kanalizácie. Daţďová voda 

z komunikácií bude odvedená cez vybudované uličné vpuste s lapačmi splavenín 

a odlučovačmi olejov a ropných látok do daţďového potrubia DN 250 v hĺbke 1,8 m, ktoré 

bude vyústené do rigolov, odkiaľ je voda odvedená do vodných tokov. Vyústenie 

odvedenej daţďovej vody bude cez vykameňovaný výtok do súčasných rigolov. Hlavná 

komunikácia je v súčasnej dobe odvodnená do nedláţdených rigolov a preto je navrhnutá 

daţďová kanalizácia v dĺţke 354 m na odvedenie vody do potrubia, ktoré bude umiestnené 

v zelenom páse pri komunikácii a na tuto vetvu budú napojené jednotlivé potrubia 

z vedľajších ulíc.. Rigoly slúţia na odvodnenie komunikácie č. III/01156. V kaţdej ulici 

sú navrhnuté uličné vpuste s lapačmi ropných látok zn. PURECO ENVIA CRC.  

Počet uličných vpustí na 4 komunikáciách je 13 ks dĺžka dažďového potrubia bude 

800 m DN 100. 

3.4.3.  Plynovod 

Výpočet plynovodu: 

Spotreba zemného plynu pre 1 RD s 4 - 5 osôb 

Varenie (plynový sporák)    190 m³/ r.bj 

Príprava TUV                     420 m³/ r.bj 

Vykurovanie                      2800 m³/ r.bj 

Celkom                       

Spotreba plynu za rok 
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Maximálna hodinová spotreba zemného plynu pre obyvateľov 

 

 

 

 

Varenie 

 

Príprava TUV 

 

Vykurovanie RD 

 

=1/Ln(P+16)=1/Ln(28+16)=0,2643  - koeficient varenia 

=1/ = 1/ =0,717  - koeficient kúrenia v RD 

Celková maximálna hodinová potreba zemného plynu pre 10 RD: 

 

Návrh dimenzie plynu: 

D=  

D=0,019m=19mm   

návrh DN 63 PE  pre 10 RD pre jednu ulicu, celkom 470 m plynovodu DN 63 

Popis plynovodu: 

Napojenie plynovodu bude na súčasnú plynovodnú sieť,  ktorá vedie v hlavnej 

komunikácii III/01156. Hlavná vetva plynovodu STL DN 220 materiál PE a odbočené 

vetvy DN 50-110 PE. Navrhované vetvy podľa výpočtu DN 63 PE. Plynovod bude vedený 

v pridruţenom dopravnom priestore pod chodníkom v hĺbke 1,0 m. Pri vedení plynového 
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potrubia v komunikácii alebo pri kríţení inţinierskych sietí  je dôleţité uloţenie potrubia 

do chráničky. Prípojky plynu budú dotiahnuté na hranicu pozemku, kde bude zriadený 

HUP. Ochranné pásmo plynovodu v zastavanom území je 1,0 m a bezpečnostné pásmo 

určí správca siete SSP a.s. (Severoslovenská plynárenská spoločnosť) po dohode 

s majiteľom nehnuteľnosti. Priestorové usporiadanie vodovodných sietí upravuje ČSN 73 

6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

3.4.4.  Zásobovanie elektrickou energiou 

Výpočet potreby elektrickej energie: 

špecifický príkon = 6,8 kW.bj  

stupeň elektrifikácie bytu B1 

Soudobost pre RD  =0,32 

 [kW] 

=28.6,8.0,32=60,928 kW 

Zásobovanie elektrickou energiou pre RD v riešenom území bude navrhovanou kioskovou 

trafostanicou 250 kVA. 

Popis vedenia elektrickej energie: 

V blízkosti riešenej lokality prechádza vedenie 22 kV číslo 233 Čadca - Skalité, napájanom 

zo 110/22 kV transformovne Čadca. 

V územnom pláne sa pre lokalitu počíta s realizáciou kioskovej trafostanice 250 kVA,  

z ktorej budú napojené RD. Podzemné vedenie elektrickej energie bude vedené 

v pridruţenom dopravnom priestore pod chodníkom v hĺbke 0,5 metra. Pri podzemnom 

vedení pri prechode pod komunikáciou je dôleţité uloţenie potrubia do chráničky. Vedenie 

elektrickej energie bude dotiahnuté na hranicu pozemku, kde bude zriadená skrinka 

s meračom spotreby elektrickej energie. Priestorové usporiadanie vodovodných sieti 

upravuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Celková dĺžka podzemného vedenia elektrickej energie NN 740 m. 
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3.4.5. Telekomunikácie, dátové vedenie (internet) 

V súbehu s cestou I/12 prechádza trasa oblastného optického kábla v smere Čadca – štátna 

hranica s Poľskom. V koridore s káblom OOK je vedená trasa diaľkového metalického 

kábla, v súčasnosti uţ vyuţívaného pre miestnu káblovú telekomunikačnú sieť. Digitálna 

ústredňa v obci Čierne RSU je napojená z optického kábla OOK Čadca - Skalité. Miestna 

telekomunikačná sieť je z časti riešená káblovým rozvodom a z časti závesným káblovým 

vedením po drevených podporných stĺpoch. Riešené územie respektíve jednotlivé RD budú 

napojené na káblový rozvod ktorý vedie v hlavnej komunikácii III/01156. Podzemné 

vedenie bude vedené v pridruţenom dopravnom priestore v zelenom páse v hĺbke 1,0 m. 

Priestorové usporiadanie vodovodných sieti upravuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení. 

Celková dĺžka vedenia telekomunikačných sietí 380 m. 

3.4.6. Verejné osvetlenie 

Riešená lokalita bude napojená na súčasné verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie bude 

podzemné a svietidlá budú umiestnené na oceľových stoţiaroch. Vedenie bude 

v pridruţenom dopravnom priestore v zelenom páse v hĺbke 0,5 m. Priestorové 

usporiadanie vodovodných sieti upravuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 Celková dĺžka vedenia verejného osvetlenia 400 m. 

3.5 Verejné priestranstvá a zeleň 

Riešené územie sa nachádza v blízkosti veľkých moţností relaxácie, oddychu, turistiky 

a z týchto dôvodov nebol v lokalite navrhnutý park. Samozrejmosťou sú pásy zelene šírky 

1,5 m, resp. trávniku, ktorý je  umiestnený medzi chodníkmi a komunikáciou. Súčasťou 

zelených pásov je výsadba listnatých stromov vo výške 150 - 200 cm, celkom 110 ks, 

kríky do 60 cm 80 ks, a plocha trávnatých pásov 1156 m². 

3.6 Vzory RD použitých v riešení 

1. Rodinný dom s garáţou katalógový typ COMFORT 109 

Popis rodinného domu 

o je dom strednej veľkostnej kategórie, určený je na stredne široké pozemky 
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o  nočná a denná časť domu je oddelená 

o  v prípade suterénu a dostatočného odstupu od ulice je moţné umiestniť garáţ do  

suterénu a vytvoriť skladové priestory, kotolňu, prípadne fitness  

o  na prízemí je moţné umiestniť ďalšiu izbu, alebo pracovňu s moţnosťou východu 

na terasu 

o  ak je k dispozícii iba pozemok o šírke 14-15 m, je moţné dom zúţiť o krídlo 

s garáţou 

Parametre RD: 

počet osôb:                                         4 - 5 osôb 

obytné miestnosti:                              4 

zastavaná plocha:                               114 m2 

obostavaný priestor:                           453,6 m3 

úţitková  plocha:                                155 m2 

výška hrebeňa strechy:                        7 m 

sklon strechy:                                      40° 

cena RD:                                             2 350 000,- kč 

Navrhnutých je 22 ks RD tohto typu.          

 

2. Rodinný dom Klasik 139  

3.6.1.  Popis rodinného domu 

o  je dom menšej veľkostnej kategórie bez suterénu, s obytným podkrovím  

o  je vhodný do dvojpodlaţnej okolitej zástavby  

o  svojím dispozičným riešením uspokojí nároky na bývanie 3-4 člennej rodiny  

o  je vhodný na rovinatý prípadne mierne svahovitý terén  

o  rodinný dom je moţné úplne, alebo čiastočné podpivničiť  

o  do suterénu je moţné umiestniť sklady, miestnosti technicko - hospodárskeho 

vybavenia,  

Parametre RD: 

počet osôb:                                         3 - 4 osôb 

obytné miestnosti:                              4 

zastavaná plocha:                               107 m² 

obostavaný priestor:                           404 m³ 
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úţitková  plocha:                                105 m2 

výška hrebeňa strechy:                        7 

sklon strechy:                                      40° 

cena RD:                                             2 050 000,- kč 

Navrhnutých je 6 ks RD tohto typu.          

 

3.7 Dopravné riešenie a rozhľadové trojuholníky 

3.7.1. Komunikácie 

Hlavná komunikácia III/01156, na ktorú sa napoja navrhnuté komunikácie pre riešenú 

lokalitu sa nachádza severne od územia. V lokalite sú 2 súčasné komunikácie ktoré 

prechádzajú lokalitou, sú vedené ako miestne obsluţné komunikácie a zaisťujú dopravnú 

dostupnosť obyvateľom rodinných domov. V návrhu sa počíta s rozšírením prejazdného 

priestoru komunikácie č. 3, ktorá má šírku 3,5 m na 5,5 m a obojsmernú premávku. 

Komunikácia č. 4 ma šírku 5 metrov a nie je ju potrebné rozširovať.  

Pre zaistenie prístupu k rodinným domom sú navrhnuté 2 nové obojsmerné komunikácie 

s navrhovaným kruţnicovým oblúkom 7,0 m pri vjazdoch do ulíc, funkčná trieda C3 MO 7 

návrhová rýchlosť 40 km/h,  ktoré budú napojené na hlavnú komunikáciu III/01156. 

Rozhľady na kriţovatkách sú riešené tzv. rozhľadovými trojuholníkmi podľa ČSN 736102 

Projektovaní kriţovatek na silničních komunikacích. 

Dĺţky  rozhľadových trojuholníkov sa určí z ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací pre osadenie značky P4 - Dej přednost v jízdě 

Dĺţka rozhľadu Dz podľa tabuľky č. 8 hlavná komunikácia  

 

 =  = 35 m  

 - výpočtová rýchlosť 

 - návrhová rýchlosť na hlavnej komunikácii 

 - strana trojuholníka 
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 - dĺžka rozhľadu pre zastavenie z tabuľky pre rýchlosť  

Dĺžka rozhľadu   podľa tabuľky č. 8 vedľajšia komunikácia  

 = 0,75.  = 0,75.40 = 30 km/h  

 =  = 20 m 

 - výpočtová rýchlosť 

 - návrhová rýchlosť na vedľajšej komunikácii 

  - strana trojuholníka 

 - dĺžka rozhľadu pre zastavenie z tabuľky pre rýchlosť  

 

Obr. 15. Rozhľadové trojuholníky 

3.7.2.  Parkovacie plochy 

Na všetkých 4 súčasných komunikáciách, ale aj novo navrhnutých budú umiestnené 

parkovacie miesta ktoré budú slúţiť pre návštevy ako aj pre obyvateľov lokality. Príjazdy 

k pozemkom rodinných domov sú navrhnuté šírky 3,5 m. Vjazd je moţné vyuţiť ako 

parkovacie miesto, ale odstavné plochy sú umiestnené na pozemkoch majiteľov, riešené so 

samostatne stojacou garáţou alebo ako súčasť rodinného domu (vid typy RD). 

3.7.3. Otočky pre vozidlá 

Súčasťou komunikácií je návrh plôch pre otáčanie vozidiel napr. zimnej údrţby, odvoz 

odpadov. Plochy pre otáčanie vozidiel sú navrhnuté s kruţnicovým oblúkom 7,0 m, dĺţky 

24 - 35 m a šírky 8,0 m. Celkovo sú navrhnuté 3 otočky pre motorové vozidlá, pretoţe 

komunikácia č. 4 disponuje plochou, ktorá spĺňa parametre pre otáčanie vozidiel. 
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3.7.4. Komunikácie pre chodcov, priechody 

V návrhu sa počíta s pásmi pre peších, t.j. kaţdá komunikácia bude oddelená zvýšeným 

obrubníkom od chodníka ktoré sú navrhnuté podľa tab. 17 ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací a podľa miestnych podmienok. 

Chodníky sú navrhnuté v šírke 2,0 m zo zámkovej dlaţby so zapieskovaním. Priečny sklon 

bude 2 % smerom k zeleným pásom. Celková dĺţka chodníkov 650 m. 

Priechody pre chodcov sú navrhnuté ako úrovňové pri vjazdoch do ulíc, kde sa 

predpokladá najväčšia intenzita prechádzajúcich obyvateľov. 

Šírka priechodu je navrhnutá 4,0 m označená zvislou dopravnou značkou a prechod bude 

osvetlený verejným osvetlením.  

3.8 Radónové riziko 

Podľa mapy „Prognóza radónového rizika“ v Atlase krajiny Slovenskej republiky z roku 

2002 sa celé k.ú. obce Čierne nachádza v zóne s nízkym radónovým rizikom. 

3.9 Odpadové hospodárstvo 

Nakladanie s odpadmi sa riadi schváleným Programom odpadového hospodárstva obce 

Čierne. Na území obce sa v roku 2008 vyzbieralo asi 1 130 t odpadu. 1 020 t sa uloţilo na 

skládku JOKO v Čadci. 110 t odpadu tvoril vyseparovaný odpad. V obci sa separujú kovy, 

sklo, plasty a papier. Zberný dvor je zriadený v areáli mechanizačného strediska PD. 
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4 Vyhodnotenie predpokladaných nákladov 

navrhovaného riešenia 

4.1 Komunikácie, prechody, chodníky 

Komunikácie šírky 5,5 m - vozovky netuhé z asfaltových vrstiev hrúbka celkom 40 cm, 2 

komunikácie novo vybudované, jedna komunikácia rozšírená. Celková plocha 2313 m2. 

Chodníky šírky 2,0 m - dláţdené zámková dlaţba hrúbky 24 cm, novo vybudované trasy 

pre chodcov. Celková dĺţka chodníkov 650 m. 

4.2  Inžinierske siete - popis 

4.2.1. Vodovod 

Predĺţenie potrubia DN 80, podzemné hydranty 6 ks, vodovodné prípojky k RD DN 32 

zemné práce, uloţenie potrubia, osadenie šachiet, skúšky. Celková dĺţka vodovodu 470 m. 

4.2.2. Plynovod 

Novo vybudované vetvy DN 63, prípojky k RD DN 25 a hlavné uzávery plynu, zemné 

práce, uloţenie potrubia, skúšky. Celková dĺţka plynovodu 470 m. 

4.2.3.  Splašková kanalizácia 

Predĺţenie hlavnej vetvy DN 300, novo vybudované vetvy DN 300, prípojky k RD, revízne 

šachty, zemné práce, uloţenie potrubia, skúšky. Celková dĺţka kanalizácie 612 m. 

4.2.4.  Daţďová kanalizácia 

Novo vybudované vedenie DN 250, uličné vpuste s lapačmi ropných látok, zemné práce, 

uloţenie potrubia. Celková dĺţka daţďovej kanalizácie 745 m. 

4.2.5. Vedenie elektrickej energie, verejné osvetlenie 

Montáţ trafostanice 250 kVA, novo vybudované podzemné rozvody NN, zemné práce, 

uloţenie káblov. Celková dĺţka vedenia NN 740 m. 

4.2.6. Telekomunikácie 

Novo vybudované vedenie, zemné práce, uloţenie káblov. Celková dĺţka telekomunikácií 

380 m. 
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4.3  Zeleň 

Výsadba stromov a kríkov, osiatie trávnym semenom, hnojenie, kosenie trávnika 4 krát 

a zavlaţovanie v trvaní 3 mesiacov od vysadenia. 

Záver 

Náklady na výstavbu technickej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry a zelene činia 22 

miliónov Kč bez DPH. 

Náklady na výstavbu rodinných domov tvoria podstatne vyššiu cenu, ktorá je odhadovaná 

na 64 mil. Kč bez DPH. 

Celkové náklady na riešené územie dosahujú sumu takmer 86 miliónov Kč bez DPH. 
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Tabuľka cenových nákladov  
      

        

Názov položky  m²  m  ks 
Cena 

za m² 
Cena   za 

m 
Cena   za 

ks 
Cena celkom 

v Kč 
                

Komunikácie  
2 

313     1 094     2 530 422 

                

Chodníky  
1 

300     926     1 203 800 

                

Listnaté stromy      110     1 900 209 000 

Kríky do 60 cm     80     250 20 000 

Trávne semeno parkové 
1 

156     93     107 508 

                

Vodovodne potrubie DN 80   470     2 980   1 400 600 

Hydrant podzemný schmieding     6     16 980 101 880 

                

Plynovodné potrubie DN 63   470     2 228   1 047 160 

                

Kanalizácia DN 300   500     13 900   6 950 000 

Prípojky kanalizácia DN 150   112     3 650   408 800 

                

Daţďové potrubie DN 250   745     2 550   1 899 750 

Zostava na daţďovú vodu     28     150 000 4 200 000 

Uličné vpuste s lapačmi      13     30 000 390 000 

                

Trafostanica 250 kVA     1     300 000 300 000 

NN rozvody el. energie   740     479   354 460 

                

Telekomunikačné vedenie   380     175   66 500 

                

Verejné osvetlenie   400     847   338 800 

Stoţiare verejného osvetlenia     12     36 000 432 000 

                

RD typ č.1     6     2 050 000 12 300 000 

RD typ č.2     22     2 350 000 51 700 000 

        
Celkové náklady bez DPH v Kč: 

    
85 960 680 
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5 Záver 

Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť územnú štúdiu vymedzenej lokality v obci 

Čierne a zastavať ju rodinným alebo bytovými domami. Zmienená lokalita ma veľmi 

dobrú polohu v obci a z toho vyplýva aj veľký záujem o individuálnu výstavbu. 

V návrhu som sa snaţil čo najlepšie vyuţiť svoje poznatky, ktoré som nadobudol štúdiom 

ale aj  praxou v reálnom ţivote. Vychádzal som z podkladov,  ktoré sa mi podarili získať 

na stavebnom úrade, v archíve obce alebo v spolupráci so starostom, ktorý mi vyšiel 

v ústrety. Zoznámil som sa so zmenou územného plánu a podľa zadania BP som navrhol 

rozdelenie parciel pre individuálnu výstavbu, návrh nových komunikácií, chodníkov 

a následne som na tieto pozemky osadil v urbanisticko - architektonickom riešení rodinné 

domy. 

V návrhu som pouţil 2 typy katalógových rodinných domov, v súvislosti s tvarom 

pozemkov. Prvý rodinný dom má vo svojej dispozícii garáţ a je určený pre uţšie parcely 

resp. šetrí plochu pre väčšiu záhradu. Druhý rodinný dom má k dispozícií garáţ, ktorú je 

moţne vyuţívať ako izbu a tým dáva priestor pre umiestnenie garáţe na priestrannejšom  

pozemku podľa rozhodnutia stavebníka. 

V ďalšom postupe som navrhoval trasy inţinierskych sietí s dôrazom na dodrţanie noriem 

a zákonov, resp. ochranných a bezpečnostných pásiem. 

Navzdory okolitej prírode som do riešenia zakomponoval zeleň, či uţ stromy a kríky alebo 

trávnaté pásy, ktoré zapadnú do lokality a navodia príjemný pohľad pri kaţdodennom 

pohybe v uliciach. 

Myslím si, ţe riešené územie s mojím návrhom by mohlo zapadnúť do okolia, v ktorom sa 

nachádza, pretoţe v širšom okolí je individuálna výstavba a dobrá dopravná dostupnosť do 

väčších miest, poprípade do susedných štátov, ako je Česká republika a Poľsko. 
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Prílohy 

1. Zoznam vlastníkov parciel riešeného územia 

Číslo parcely Typ Výmera m2 Vlastník 
3632 ostatné plochy 401 Obecný Úrad 
3633 zast. plochy, nádvoria 766 Obecný Úrad 
3634 trvalý trávnaty  porast 227 Obecný Úrad 
3635 trvalý trávnaty  porast 265 Obecný Úrad 
3636 trvalý trávnaty  porast 156 Obecný Úrad 
3637 trvalý trávnaty  porast 532 Obecný Úrad 
3638 trvalý trávnaty  porast 373 Obecný Úrad 
3639 trvalý trávnaty  porast 226 Obecný Úrad 
3640 trvalý trávnaty  porast 194 Obecný Úrad 
3641 trvalý trávnaty  porast 312 Varmusova Alena 
3642 trvalý trávnaty  porast 342 Obecný Úrad 
3643 ostatné plochy 426 Obecný Úrad 
3644 trvalý trávnaty  porast 217 Obecný Úrad 
3645 trvalý trávnaty  porast 381 Obecný Úrad 
3646 trvalý trávnaty  porast 681 Obecný Úrad 
3647 trvalý trávnaty  porast 385 Obecný Úrad 
3648 trvalý trávnaty  porast 378 Obecný Úrad 
3649 trvalý trávnaty  porast 327 Obecný Úrad 
3650 trvalý trávnaty  porast 316 Obecný Úrad 
3651 trvalý trávnaty  porast 370 Obecný Úrad 
3653 trvalý trávnaty  porast 490 Obecný Úrad 
3655 trvalý trávnaty  porast 390 Obecný Úrad 
3656 trvalý trávnaty  porast 394 Obecný Úrad 
3657 trvalý trávnaty  porast 390 Obecný Úrad 
4747 zast. plochy , nádvoria 1048 Obecný Úrad 
3733 orná pôda 433 Obecný Úrad 
3734 orná pôda 433 Obecný Úrad 
3735 orná pôda 348 Obecný Úrad 
3736 orná pôda 385 Obecný Úrad 
3737 orná pôda 179 Obecný Úrad 
3738 orná pôda 153 Obecný Úrad 
3739 trvalý trávnaty  porast 227 Obecný Úrad 
3740 trvalý trávnaty  porast 252 Obecný Úrad 
3741 trvalý trávnaty  porast 445 Obecný Úrad 
3742 trvalý trávnaty  porast 255 Obecný Úrad 
3743 trvalý trávnaty  porast 191 Obecný Úrad 
3744 trvalý trávnaty  porast 272 Obecný Úrad 
3745 trvalý trávnaty  porast 442 Obecný Úrad 
3746 trvalý trávnaty  porast 429 Obecný Úrad 
3747 orná pôda 192 Obecný Úrad 
3748 orná pôda 192 Obecný Úrad 
3749 orná pôda 148 Obecný Úrad 
3750 orná pôda 206 Obecný Úrad 
3751 orná pôda 123 Obecný Úrad 
3752 orná pôda 362 Obecný Úrad 

 



 

 

3753 trvalý trávnaty  porast 95 Obecný Úrad 
3754 trvalý trávnaty  porast 2662 Obecný Úrad 
3755 trvalý trávnaty  porast 689 Obecný Úrad 
3756 orná pôda 194 Obecný Úrad 
3775 trvalý trávnaty  porast 344 Obecný Úrad 
3776 trvalý trávnaty  porast 219 Obecný Úrad 
3777 trvalý trávnaty  porast 131 Obecný Úrad 
3778 trvalý trávnaty  porast 122 Obecný Úrad 
3779 trvalý trávnaty  porast 538 Obecný Úrad 
3780 trvalý trávnaty  porast 538 Obecný Úrad 
3781 trvalý trávnaty  porast 256 Obecný Úrad 
3782 trvalý trávnaty  porast 494 Obecný Úrad 
3783 trvalý trávnaty  porast 281 Obecný Úrad 
3784 trvalý trávnaty  porast 322 Obecný Úrad 
3785 orná pôda 207 Obecný Úrad 
3786 orná pôda 122 Obecný Úrad 
3787 orná pôda 80 Obecný Úrad 
3788 orná pôda 296 Obecný Úrad 
3789 orná pôda 296 Obecný Úrad 
3790 orná pôda 248 Obecný Úrad 
3791 orná pôda 268 Obecný Úrad 
3792 orná pôda 387 Obecný Úrad 
3793 orná pôda 385 Obecný Úrad 
3794 orná pôda 300 Obecný Úrad 
3797 orná pôda 671 Obecný Úrad 
3798 orná pôda 273 Obecný Úrad 
3799 orná pôda 739 Obecný Úrad 
3800 orná pôda 152 Obecný Úrad 
3801 orná pôda 162 Obecný Úrad 
3802 orná pôda 360 Obecný Úrad 
3834 orná pôda 374 Obecný Úrad 
3835 orná pôda 357 Obecný Úrad 
3836 orná pôda 253 Obecný Úrad 
3837 orná pôda 452 Obecný Úrad 
3838 orná pôda 147 Obecný Úrad 
3839 orná pôda 186 Obecný Úrad 
3840 orná pôda 191 Obecný Úrad 
3841 orná pôda 193 Obecný Úrad 

    Celková plocha územia: 29638 m2 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Fotodokumentácia lokality: 

 

Juţný pohľad na územie 

 

Severný pohľad na územie 



 

 

 

Východný pohľad na územie 

 

 

Východný pohľad na územie 



 

 

3.Textová část Dokumentace k územnímu řízení – DUR 

 

A/ Úvodní údaje 

Název stavby: Územní studie zástavby vymezené lokality v obci Čierne - Slovenská 

republika 

Pozemky: vid príloha BP č.1 zoznam vlastníkov pozemkov 

Ţadatel: Obec Čierne 

Zpracovatel: Matej Štetiar 

 

B/ Průvodní zpráva 

B/1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a/ Poloha v obci – zastavěná – nezastavěná část obce 

Poloha územia sa nachádza v severnej časti obce Čierne. Územie je rovinaté 

a v súčasnej dobe je vyuţívaná ako poľnohospodárska pôda. Lokalita má plochu 29638 m².  

 

b/ Údaje o vydané ( schválené) územně plánovací dokumentaci  

 V zmene a doplnku č.2 z 10/2010 je navrhnuté funkčné vyuţitie území. 

 

c/ Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  

 Zámer je v súlade s územným plánom obce Čierne. 

 

d/ Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 Zámer rešpektuje poţiadavky dotknutých orgánov. 

 



 

 

e/ Moţnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 V území sa vybudujú nové komunikácie, ktoré sa napoja na súčasnu komunikátu. 

Technická infrastruktura podla počtu RD, obyvateľov, správcov sietí. 

 

f/ Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně nerostů a 

podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území  

 Voda je nezastupiteľnou súčasťou biotickej zloţky prírodného prostredia, 

umoţňujúcim intenzívny prenos látok a energie, pričom sama je ţivotným prostredím 

mnohých organizmov. Z povrchových útvarov sú v riešenom území zastúpené tečúcou 

vodou , reprezentovanej malými vodnými tokmi a vodnými nádrţami. 

 

g/ Poloha vůči záplavovému území 

 Lokalita sa nenachádza v záplavovom území. 

 

h/ Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 Zoznam vlastníkov pozemkov viď príloha č.1 k BP. 

 

i/ Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy 

 Prístup k pozemkom bude z komunikácie III/01156. 

  

B/2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a/ Účel uţívání stavby 

 V lokalite budú navrhnuté RD, prípojky inţenierskych sietí, nové komunikácie, 

chodníky a zeleň.  



 

 

 

b/ Trvalá nebo dočasná stavba   

 Trvalá stavba. 

 

c/ Novostavby nebo změna dokončené stavby 

 Novostavby. 

 

d/ Etapizace výstavby 

 Ako prvé sa realizuje dopravna a technická infraštruktúra. V dalšej etape budú 

vybudované RD. 

 

B/3 Orientační údaje stavby  

a/ Základní údaje o kapacitě stavby 

 Celkom bude vybudovaných 28 RD, navrhnuté sú 2 typy.Zastavané plochy: 107 

m2, resp. 115 m2. Plochy pozemkov: od 600 m2 do 1200 m2. 

 

b/ Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody 

 Bude predmetom dalšej PD. 

 

c/ Celková spotřeba vody 

 Bude predmetom dalšej PD. 

 

 d/ Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

 Bude predmetom dalšej PD. 



 

 

  

e/ Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

 Bude predmetom dalšej PD. 

 

f/ Poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Bude predmetom dalšej PD. 

 

g/ Předpokládaná lhůta výstavby 

 Dopravná a technická infrastruktura cca 6 mesiacov.Realizácia RD podľa predaja 

pozemkov jednotlivým vlastníkom. 

 

C/ Souhrnná technická zpráva 

C/1 Popis stavby 

a/ Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 Vytvárať podmienky pre vyváţený rozvoj  kraja v oblastiach osídlenia, 

ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého ţivotného 

prostredia. 

 

b/ Zhodnocení staveniště 

 Dobrá dostupnosť napojenia na dopravu a TI. 

 

c/ Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení  

 Rozdelenie parcel podla typov RD, dodrţanie limitou a bezpečnostných 

pásiem.Max. 2 NP. Sklon strechy 40 stupňov, orientácia štítov na západ resp. východ. 



 

 

 

d/ Zásady technického řešení 

 RD dvojpodlaţný, moţnost výstavby suterénu sedlová strecha. Samostatne stojaca 

garáţ. 

 

e/ Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

 Štúdia bola spracovaná podľa platných noriem, zákonov a predpisov. 

  

f/ U změn stávajících staveb údaje o jejich součastném stavu 

 Súčasné komunikácie rozšířit a doplnit o parkovací miesta a otočky pre vozidlá. 

 

C/2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

a/ ) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

 Lokalita sa podľa mapy prognóz radónového rizika nachádza v zóne s nízkym 

rizikom. 

 

b/ Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

 OP a BP budú dodrţané. 

 

c/ Uvedení poţadavků na asanace, bourací práce a kácení porostu 

 Před zahájením stav. prác budú vysekané kríky a odobratá ornica. 

  



 

 

d/ Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa 

 Pozemky budú vyňaté z podneho fondu.  

 

e/ Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby 

 Prípojky k RD budú napojené na predlţené siete TI v okolí územia. 

 

f/ Údaje o souvisejících stavbách 

 V súčasnosti prebieha individuálna výstavba RD 2 vlastníkov na okraji územia. 

 

C/3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

a/ Popis navrhovaného provozu 

Bude predmetom dalšej PD. 

 

b/ Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Bude predmetom dalšej PD. 

 

c/ Popis technologií, výrobního programu 

Bude predmetom dalšej PD. 

 

 

d/ Návrh řešení dopravy v klidu 

 Celkovo je navrhnutých 10 parkovacích miest. 



 

 

 

e/ Odhad potřeby materiálů, surovin 

Bude predmetom dalšej PD. 

 

f/ Řešení likvidace odpadu nebo jejich vyuţití 

 Nakladanie s odpadmi sa riadi schváleným Programom odpadového hospodárstva 

obce Čierne. Na území obce sa v roku 2008 vyzbieralo asi 1 130 t odpadu. 1 020 t sa 

uloţilo na skládku JOKO v Čadci. 110 t odpadu tvoril vyseparovaný odpad. V obci sa 

separujú kovy, sklo, plasty a papier. Zberný dvor je zriadený v areáli mechanizačného 

strediska PD. 

 

g/ Odhad potřeby vody a energie pro výrobu 

Bude predmetom dalšej PD. 

 

h/ Řešení ochrany ovzduší 

 Stavby nebudú znečisťovať ovzduší. 

 

i/ Řešení ochrany proti hluku 

 Nepredpokladá sa nárast hluku. 

 

j/ Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob  

 Bude zabezpečené pomocou prenosného oplotenia a POV. 

 

 



 

 

C/4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Stručný popis koncepce poţární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení 

a způsobu vyuţití stavby: 

 

a/ Řešení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru 

Bude predmetom dalšej PD. 

 

b/ Řešení evakuace osob a zvířat 

Bude predmetom dalšej PD resp. evakuačným plánom. 

 

 

c/ Navrţení zdrojů poţární vody, popř. jiných hasebních látek 

 V lokalite sú navrhnuté  podzemné hydranty. Moţnosť pouţiťvodu z rybníka 

v obci. 

 

d/ Vybavení stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními 

 Hydranty sú navrhnuté podľa platných predpisov. 

e/  Řešení přístupových komunikací a nástupných ploch pro poţární techniku. 

Komunikacie maju dostatečné dimenzie pre príchod hasičských vozidel. 

 

f/ Zabezpečení stavby či území stavbou poţární ochrany, pokud to odůvodňují poţadavky 

na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

 Nieje predmetom riešenia. 

 



 

 

C/5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Sú navrhnuté nezávadné materiály. Bude predmetom dalšej PD. 

 

C/6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

a/ Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska uţívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postiţených 

 Bude dodrţaná vyhláška 398/2009 sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  

 

C/7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a/ Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ţivotní prostředí, 

popř. provedení k odstranění nebo minimalizace negativních účinků 

 Prevádzka a uţívanie stavby nemá neţiaduce vlivy na ţivotné prostredie. 

 

b/ Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

 V lokalite sa nenachádzajú. 

 

c/ Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplívajících z charakteru realizované 

stavby 

 Nakladanie s odpadom sa riadi podľa schváleného programu obce. 

 

  

 

 



 

 

C/8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a/ Povodně 

 Nie. 

 

b/ Sesuvu půdy 

 Nie. 

 

c/ Poddolování  

 Nie. 

 

d/ Seizmicita 

Nie. 

 

e/ Radon 

 Nie. 

 

f/ Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

 Nepočíta sa s nárastom hluku. 

 

C/9 Civilní ochrana 

a/ opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

 Nieje predmetom riešenia. 



 

 

 

b/ Řešení zásad prevence závaţných havárií 

 Nepredpokladajú sa. 

 

c/ ) Zóny havarijního plánování  

 Nepredpokladajú sa. 

 


