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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
A.1 ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI 
 
 Práce na Zmene a doplnku územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN-CMZ) Čadca 
2013 - návrh riešenia sú vypracované v zmysle zmluvy o dielo č.01/2013 ÚPN-CMZ Čadca – zmeny 
a doplnky 2013 medzi : 
 
objednávateľom (obstarávateľom) : mesto Čadca 
 Námestie Slobody 30 
 02201 Čadca 
štatutárny zástupca mesta : Ing. Milan GURA,  primátor mesta 
a 
zhotoviteľom : Ing. arch. Peter NEZVAL,  

autorizovaný architekt 
 M. Šinského 7, 010 07 Žilina 
 
Riešiteľský kolektív : 
Hlavný riešiteľ : Ing. arch. Peter NEZVAL 
Urbanizmus, doprava  zodpovedný projektant : Ing. arch. Peter NEZVAL 
Vodné hospodárstvo     zodpovedný projektant :             Ing. Alena KOVAĽOVÁ 
Energetika                     zodpovedný projektant :             Karol KOLLÁR 
Konštruktérske a pisárske práce :   Anna VALACHOVÁ 
 
Zástupca obstarávateľa :    Ing. arch. Ján BURIAN 
Obec bude zastupovať osoba oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 
A.2 HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY 
 
A.2.1 DÔVODY OBSTARANIA ZMENY A DOPLNKU ÚPN–CMZ 
 
  Mesto Čadca má vypracovanú platnú územno-plánovaciu dokumentáciu mesta (ÚPN-mesta), 
schválenú uznesením mestského zastupiteľstva č.96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.  
  Vlastný pôvodný ÚPN-CMZ bol schválený mestským zastupiteľstvom č.15/1993 dňa 
16.02.1993. Od schválenia sa stal rozhodujúcim nástrojom pre koordináciu výstavby vo vymedzenom 
území centra mesta.  
 ÚPN-CMZ - Zmena a doplnok 2013 rieši územie v 8-mich lokalitách, v ktorých sa rieši 
zosúladenie s aktuálnym platným znením ÚPN-O mesta Čadca a priemet konkrétnych investičných 
zámerov jednotlivých investorov. 
 
 Ide o nasledovné lokality : 

1. Malá ulica – Matičné námestie 
2. Štúrova ulica (nábrežie) 
3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica 
4. Ulica J. Kollára 
5. Ulica J. Kráľa 1 
6. Ulica J. Kráľa 2 
7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica 
8. Ulica Štúrova – ulica Hollého (nárožie) 
 
 V rámci procesu koordinácie výstavby vo vymedzenom území centra mesta, až do doby 

spracovania zmeny a doplnku 2013, sa riešeného územia v lokalitách č.1 Matičné námestie – Malá 
ulica a č.7 ul. A. Hlinku - Kukučínova dotkli schválené zmeny, ktorých priemet bol zapracovaný do 
podkladu súčasnej spracovávanej zmeny a doplnku ako aktuálny legislatívny stav. Uvedené zmeny 
riešili v prevažnej miere upresnené projektovo-pripravované riešenia umiestnenia konkrétnych stavieb 
v koordinácii s naväzujúcou zástavbou riešenou v ÚPN–CMZ v dotykovom území Matičného 
námestia.  

Ostatných lokalít sa dotkne ZaD 2013 riešenia pôvodného návrhu riešenia ÚPN–CMZ. 
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A.2.2 CIELE A ÚLOHY 
 
 Úlohou zmeny a doplnku 2013 bol podrobný návrh urbanistického riešenia vymedzených 
území - zóny, vrátane stanovenia zastavovacích podmienok a regulatívov pre navrhovanú výstavbu, 
ktoré určia spôsob využitia územia. Cieľom bolo vypracovať materiál - územnoplánovací dokument, 
ktorý vyrieši nový pohľad na urbanistické usporiadanie, funkčné a hmotovo-priestorové riešenie 
vymedzených území v 8-mich lokalitách CMZ. 
 
A.2.3 ROZSAH A OBSAH NÁVRHU RIEŠENIA 
 

Zmena a doplnok ÚPN-CMZ návrh riešenia je vypracovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č.55/2001 z 25.01.2001 O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,                   
v zmysle zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
zákonných zmien a predpisov.  

 
Návrh riešenia má nasledovný obsah : 

a/ Textová časť : 
Sprievodná správa 
a)  základné údaje 
b)  riešenie územného plánu 
c)  doplňujúce údaje 
d)  návrh regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí 
Schéma záväzných častí 

 
b/ Grafická časť : 

v.č.1 Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia M 1: 1 000  
v.č.2 Výkres verejného dopravného vybavenia územia M 1: 1 000  
v.č.3 Výkres verejného technického vybavenia územia  
 – vodné hospodárstvo M 1: 1 000   
v.č.4 Výkres verejného technického vybavenia územia  
 – elektrická energia,SLP  M 1: 1 000 
v.č.5 Výkres verejného technického vybavenia územia 
 – plyn, vykurovanie    M 1: 1 000 
v.č.6 Výkres priestorovej a funkčnej regulácie, vymedzenia a označenia  
 regulovaných priestorov, označenie zastavovacích podmienok M 1: 1 000 
v.č.7 Výkres širších vzťahov M 1: 5 000 

 
 Zmeny a doplnky premietnuté do nového urbanistického riešenia územného plánu zóny sú 
v grafickom vyjadrení riešené vo forme náložky – priesvitky, ktorá je naložená na výkresy aktuálneho 
– schváleného riešenia ÚPN-CMZ s priemetom schválených zmien a doplnkov. 
 
A.2.4 PODKLADY 
 

 ÚPN-CMZ Čadca, schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 15/1993 zo dňa 
16.02.1993, Ing. arch. Nezval a kol., Stavoprojekt Žilina š.p., 

 ÚPN-mesta Čadca, Ing. arch. Pivarči a kol., schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením 
č. 96/2007 zo dňa 27.07.2007, 

 ÚPN-mesta Čadca, zmena a doplnok č.3, návrh riešenia, 08/2012, Ing. arch. Pivarči a kol., 
schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 93/2012 zo dňa 20.09.2012, 

 ÚPN-CMZ Čadca, zmena a doplnok, schválený uzn. MZ č. 21/2008, ing. arch. Peter Nezval 
a kol. 

 Technické a katastrálne mapy mesta Čadca. 
 
A.3 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 
 
 K riešenému územiu sa doteraz vzťahuje územný plán centrálnej mestskej zóny, vrátane 
schválených zmien a doplnkov.  

Riešenie ZaD 2013 ÚPN-CMZ v tomto území koriguje a zosúlaďuje riešenie                                         
v zmysle nadradenej územnoplánovacej dokumentácii, a to v ÚPN mesta Čadca, zmena a doplnok               
č. 3 z roku 2012 v lokalite č. 4 ÚPN CMZ - ul. J Kollára. 

 



Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina 
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, mob.: 0903 370 818, e-mail: peter.nezval@gmail.com 

 

 

ÚPN-CMZ Čadca, zmena a doplnok 2013, návrh riešenia 5 

A.4 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 
 

 Proces obstarania ÚPN-CMZ Čadca sa riadil v zmysle platnej legislatívy v čase spacovania 
územnoplánovacej dokumentácie (1992-1993). Dokumentácia bola spracovaná Stavoprojektom š.p. 
Žilina (hl. riešiteľ bol Ing. arch. Nezval), na základe objednávky MsÚ Čadca č.161-143/91-V 
z 9.12.1991.  
 Vypracovaniu návrhu ÚPN-CMZ predchádzalo spracovanie PR+R (03/1992) a UŠ (06/1992). 
Po vypracovaní UŠ MsÚ v Čadci vypracoval súhrnné stanovisko na základe ktorého bol vypracovaný 
návrh ÚPN CMZ (11/1992). V čase po spracovaní UŠ vstúpila do platnosti nová legislatíva (dňa 
18.06.1992 zákon 377/1992 a vyhláška FMTIR č.84/377/1992 o ÚPP a ÚPD). Uvedená vyhláška 
umožňovala dopracovať UŠ na návrh ÚPN-CMZ. 
 Zadanie v súlade s vtedy platnou legislatívou nahradilo uvedené súborné stanovisko. ZaD 
2013 sú v súlade s pôvodným súborným stanoviskom a listom MsÚ z 26.10,1992, v ktorom boli 
upresnené pokyny na dopracovanie dokumentácie. ÚPN-CMZ Čadca bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom uznesením č. 15/1993 zo dňa 16.02.1993. 
  

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 
B.1 VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
 

 Zmena a doplnok ÚPN-CMZ Čadca - návrh riešenia je spracovaný pre vymedzené územia                   
v 8 – mich lokalitách v katastrálnom území mesta vymedzenom územím CMZ v mierke M 1:5 000 
(v.č.7)  a v M 1:1 000 (v.č.1, 2, 3, 4, 5, 6). 
 Ťažiskové územie zmeny a doplnku zóny je spracované v rozsahu budúceho zastavaného 
územia v mierke M 1:1000. 
 

 Vymedzenie lokalít je zrejmé z grafickej časti. V jednotlivých lokalitách rieši : 
1. Malá ulica – Matičné námestie, územie spadajúce do okrsku C, bloku C4 CMZ, vymedzujúce 

zástavbou priestor Matičného námestia a Malej ulice z južnej strany. 
2. Štúrova ulica (nábrežie), územie spadajúce do okrsku B, bloku B4 CMZ, vymedzené Štúrovou 

ulicou, Májovou ulicou a nábrežím rieky Kysuca. 
3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica, územie do okrsku A, bloku A1 CMZ, vymedzené 

priestorom medzi ulicami Hviezdoslavova a Májova. 
4. Ulica J. Kollára, územie spadajúce do okrsku E, blokov E2, E3 a E4 CMZ východne od ulice J. 

Kollára 
5. Ulica J. Kráľa 1, územie spadajúce do okrsku K, bloku K4 CMZ, západne od ulice J. Kráľa 

zahŕňajúce areál súčasnej MŠ. 
6. Ulica J. Kráľa 2, územie spadajúce do okrsku K, bloku K1 CMZ, východne od ulice J. Kráľa 

zahŕňajúce rozvojové územie na južnom okraji CMZ. 
7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica, územie spadajúce do okrsku H, bloku H1 CMZ, v nároží 

ulíc A. Hlinku a Kukučínova.  
8. Ulica Štúrova – ulica Hollého, územie spadajúce do okrsku B, bloku B1 CMZ, v nároží ulíc 

Štúrova a Hollého.  
 

Zoznam vymedzených (dotknutých) parciel riešením zmeny a doplnku 2013 ÚPN CMZ po 
jednotlivých lokalitách : 

1. Malá ulica – Matičné námestie, 596/16, 596/12, 596/12, 596/11, 596/9, 596/22, 596/21, 1787, 
606/2, 606/1, 597/15, 597/22, 597/30, 597/23, 597/34, 628/1, 628/2, 628/3, 628/4, 627, 626, 
625, 613, 614/1, 612, 614/2, 610, 611, 609, 614/4, 607/2, 607/1, 615/2, 608. 

2. Štúrova ulica (nábrežie), 1792, 393/3, 393/4, 393/7, 396/2, 396/1, 393/2, 1793, 393/6, 393/1, 
395. 

3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica, 1824, 458/1, 397, 1826, 408, 399, 400, 398, 401, 409, 
407, 402, 403, 404, 405, 406. 

4. Ulica J. Kollára, 1641, 1643, 1644, 1642/2, 1650/1, 1650/2, 1643/3, 1651, 1641/1, 1654, 1655, 
1656, 1672/2, 1672/19, 1672/20 1672/1, 1672/3, 1661, 1658/1, 1657, 1869, 1649/1, 1649/3, 
1649/21652, 1653, 1666/1, 1665/1, 1667/1, 1672/4, 1672/5, 1672/6, 1672/7, 1672/8, 1672/9, 
1672/10, 1672/11, 1672/12, 1672/13, 1672/14, 1672/15, 1672/16, 1672/17. 

5. Ulica J. Kráľa 1, 2561/3, 2559/2, 2564/2, 2559/1, 2526/2, 2557, 2606, 2556, 2526/1, 2503. 
6. Ulica J. Kráľa 2, 1762, 2561,3, 948, 949, 950, 2504/4, 2507, 2503, 2508, 1754/7 
7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica, 50/10, 50/8, 54/8, 54/7, 54/6, 60, 61/3, 61/1, 61/2, 

50/154/2, 54/9, 54/3, 62/2, 62/1. 
8. Ulica Štúrova – ulica Hollého (nárožie), 356/5, 356/4, 356/3380356/1379, 378, 380, 1790. 
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B.2 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
 
 Riešené územie tvoria vymedzené časti – riešené územie centrálnej mestskej zóny v 8 – mich 
lokalitách. Jednotlivé lokality je možné charakterizovať nasledovne :  
 

1. Malá ulica – Matičné námestie 
ÚPN-CMZ v riešenom území, v pôvodnej dokumentácii, ako aj v následne schválených 

zmenách a doplnkoch vždy uvažovalo s vytvorením ústredného priestoru mesta s námestím 
lemovaným atraktívnymi funkciami prevažne vyššej občianskej vybavenosti, pričom sa len hmotovo 
a priestorovo menila navrhovaná zástavba, ktorá bude lemovať toto tvoriace sa námestie a s tým aj 
jeho rozsah a veľkosť.  

Priestor Matičného námestia je z urbanistického hľadiska veľmi atraktívny. V súčasnosti 
absentuje uzatvorenie námestia, hlavne z južnej a východnej strany. Pôvodný územný plán centra 
mesta riešil tento priestor veľkoryso, snáď nad rámec prirodzenej potreby zodpovedajúcej kategórii 
a veľkosti sídla. V následných schválených Zmenách a doplnkoch ÚPN-CMZ sa tento priestor 
návrhom zmenšenia rozsahu peších priestranstiev skomornil, umiestnením novej zástavby ktorá 
vymedzí námestie z východnej strany zatraktívnil a zároveň umiestnenou výškovou stavbou 
zakcentoval ústredný priestor mesta Čadca. Návrhom umiestnenia obchodného centra s parkovaním 
na mieste súčasného parku zosúlaďil s riešením ÚPN mesta.  

Uvedené riešenia potvrdili zámery o skoré investície v území, ktoré budú v zmysle už 
schválených ZaD predstavujú : 
 realizáciu novostavby obchodného centra na mieste súčasného parku, 
 komplexnú prestavbu domu kultúry, 
 výstavbu nového administratívno-polyfunkčného centra s výškovou stavbou, ktorá vymedzí 

a priestorovo dotvorí námestie z východnej stany, 
 nové priestorové riešenie s novou stavebnou čiarou pripravovanej polyfunkčnej výstavby 

tvoriacej juhovýchodný cíp námestia, 
 prístavbu hotela Lipa s vytvorením „novej“ fasády do priestoru námestia. 

 

Navrhovaná zmena a doplnok 2013 rieši budúci tvar a disponibilitu priestoru námestia                      
v ešte „komornejšom“ vyjadrení, ktorému bude naďalej dominovať umiestnenie novej výškovej 
budovy, vstupujúcej do priestoru námestia na nižšom lemovanom pandante obvodu námestia z južnej 
strany z kompaktnej blokovej zástavby tvorenej atraktívnou vyššou  a polyfunkčnou občianskou 
vybavenosťou s posunom stavebnej čiary smerom na sever. Toto riešenie má úzku väzbu na 
navrhovanú nadväzujúcu zástavbu na Malej ulici. Posunom stavebnej čiary do línie bývalého mlyna sa 
viac zhodnotia disponibilné pozemky lemujúce Malú ulicu z južnej strany.  
 

2. Štúrova ulica (nábrežie) 
Priestor je v súčasnosti reprezentovaný pôvodnou výstavbou objektov MŠ. Pôvodný ÚPN 

CMZ pripúšťal v tomto prestavbu a dostavbu areálu s funkciou občianskej vybavenosti.  
Navrhovaná zmena a doplnok 2013 túto lokalitu investične zhodnocuje navrhovaným riešením 

novej zástavby, ktorá nahradí súčasnú. Funkčne a priestorovo sa zmení využívanie územia od 
Štúrovej ulice umiestnením polyfunkčnej výstavby (polyfunkčných bytových domov) a od Májovej 
občianskej vybavenosti v uskakovanej blokovej forme výstavby. V polyfunkčnej výstavbe je uvažované 
s umiestnením nových 32 b.j. Súčasťou riešenia lokality je nové umiestnenie zastávky MHD na 
Májovej ulici. 
 

3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica 
Priestor je v súčasnosti reprezentovaný pôvodnou zástavbou HBV. ÚPN CMZ pripúšťal 

v tomto prestavbu a dostavbu výstavby nízkopodlažnej HBV ktorá lemuje Májovú ulicu zo západnej 
strany do kompaktného bloku.  

Vzhľadom na neustále narastajúci stupeň automobilizácie v súčasnosti absentuje v riešenej 
lokalite dostatočný rozsah statickej dopravy pre obyvateľov vymedzeného územia. Navrhovaná zmena 
a doplnok 2013 rieši nový návrh dopravnej obsluhy územia vrátane možnosti umiestnenia odstavných 
a parkovacích stání v maximálnom možnom prípustnom rozsahu pri zachovaní kvality a hodnoty 
obytného a životného prostredia. Navrhovaným riešením vznikne vo vymedzenom území 125 
parkovacích a odstavných stání pre uvažovaných 86 b.j. (stav + zámer). Súčasťou riešenia lokality je 
nové umiestnenie zastávky MHD na Májovej ulici. Posun zastávky severným smerom umožní riešenie 
pozdĺžneho stánia na Májovej ulici a tak zvýšenie disponibility súbežnej plochy s Májovou ulicou na 
umiestnenie pozdĺžneho parkoviska dopravnej obsluhy bloku A1 CMZ. 
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4. Ulica J. Kollára 
Priestor riešeného územia sa nachádza na južnom okraji CMZ a reprezentuje priestor 

s navrhovaným urbanistickým funkčným riešením východne od ulice J. Kollára po ulicu 
Podjavorinskej. V nadradenej dokumentácii v ZaD ÚPN – mesta 2012 bolo schválené riešenie, ktoré 
navrhuje verejnú zeleň v priestore pôvodného židovského cintorína (blok ÚPN CMZ E3) a mení 
funkčné využívanie okraja južnej časti lokality z obytnej plochy na garáže (blok ÚPN CMZ E4). 

Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN CMZ v bloku E3 navrhuje verejnú zeleň a nahrádza tak na 
časti plochy navrhovanú polyfunkčnú výstavbu a v bloku E4 navrhuje garáže, ktoré budú lemovať ulicu 
J. Kolára a tak nahradia v CMZ navrhovanú obytnú výstavbu. Súčasťou tejto lokality v bloku E2 je 
zmena a doplnok 2013 reprezentovaná návrhom nového urbanistického riešenia nárožia ulíc J. 
Kollára a Rázusova v ktorom sa upustilo od kompaktného nárožného riešenia bloku. V smere na juh 
od uvedeného nárožia navrhované urbanistické riešenie uvažuje s výstavbou troch samostatne 
stojacich polyfunkčných objektov (rodinných domov s možnosťou umiestnenia neprevládajúcej 
občianskej vybavenosti). Navrhovaný posun 1. objektu z pôvodnej stavebnej čiary reaguje na 
spracovanú insolačnú štúdiu, ktorá vyhovuje takémuto umiestneniu stavby (posun stavebnej čiary 
objektu v smere na východ od stavebnej čiary). 

 
5. Ulica J. Kráľa 1 

Priestor je v súčasnosti reprezentovaný pôvodnym areálom MŠ. ÚPN CMZ pripúšťal v tomto 
prestavbu a dostavbu uvedeného areálu a zachovanie funkcie občianskej vybavenosti.   

Zmena a doplnok 2013 akceptuje investičný zámer súkromného investora, ktorý mení funkčné 
využívanie objektov a areálu (vymedzeného územia MŠ) na obytnú plochu s prestavbou a nadstavbou 
súčasných objektov pre  umiestnenie 31 b.j. s možnosťou odstavenia a parkovania 62 osobných 
vozidiel.  
 

6. Ulica J. Kráľa 2 
ÚPN CMZ v tomto území uvažoval s polyfunkčnou výstavbou – polyfunkčným obytným 

domom a s odstránením súčasného rodinného domu. Súčasná morfológia terénu predurčuje využitie 
podzemia na umiestnenie odstavných stání pre autá aj pod umiestnenými stavbami. 

Zmena a doplnok 2013 akceptuje investičný zámer súkromného investora, ktorý navrhuje 
umiestnenie navzájom polohovo i výškovo uskakujúcich dvoch obytných blokov HBV a jedného 
polyfunkčného bloku (obytný dom s podstavanou občianskou vybavenosťou) v dotyku s hlavnou 
trasou pešieho pohybu s postupným klesaním hmoty – podlažnosti stavieb v smere k jadru CMZ. 
V riešení je navrhované umiestnenie 86 b.j (42 + 35 + 9) so 117 odstavnými a parkovacími stániami 
(61 na úrovni terénu a 56 v podzemí – pod objektami). 
 

7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica 
Pôvodný ÚPN CMZ v znení aj následnej schválenej zmeny a doplnku v tomto území uvažoval 

s polyfunkčnou výstavbou v kompaktnom nárožnom bloku A. Hlinku - Kukučínova s 1+2+1 
podlažnosťou.  V dotyku sa nachádza objekt MsÚ s podlažnosťou 1+3+1.   

Zmena a doplnok 2013 akceptuje zámer, ktorým sa navrhuje zmena navrhovanej podlažnosti 
v tejto časti nárožia bloku H2 CMZ na 1+3+1 podlažie. 
 

8. Ulica Štúrova – ulica Hollého 
ÚPN CMZ v tomto území uvažoval s doblokovaním polyfunkčnou výstavbou uskočenou 

stavebnou čiarou od okraja ulice smerom do vnútrobloku (širší chodník) v kompaktnom nárožnom 
bloku ulíc Štúrova a Hollého.   

Zmena a doplnok 2013 akceptuje zámer, ktorým sa navrhuje zmena – posun stavebnej čiary 
od ulice Štúrova do stavebnej čiary reprezentovanej existujúcou výstavbou na tejto časti ulice. 
Súčasťou urbanistického  riešenia je umožnenie prístupu do vnútrobloku navrhovanými podjazdami 
v jednosmernej prevádzke obslužnej dopravy a súvisiacim riešením statickej dopravy. 
 
B.3 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU 

MESTA 
 

 Pre riešené územie zóny boli v ÚPN-CMZ stanovené, v zmysle vtedy platnej legislatívy, 
smernice pre územný rozvoj (z 02/1993). Navrhované riešenie zmeny a doplnku je v zásade                
v súlade s týmito schválenými smernicami v urbanistickej koncepcii a v funkčnom využití a organizácii 
územia. 
 Návrh zmeny a doplnku 2013 je v súlade s funkčným vyžitím a cekovou urbanistickou 
a dopravnou koncepciou ÚPN mesta Čadca v znení následných schválených zmien a doplnkov. 
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B.4 VYHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA ÚZEMIA  
 

Navrhovaným riešením sa čiastkovo upravujú limity využitia územia v jednotlivých blokoch 
v zmysle označenia v pôvodnom ÚPN-CMZ vrátane následných schválených zmien a doplnkov.       
Navrhované riešenie v jednotlivom dielčom území zmeny a doplnku 2013 upravuje v lokalitách 1. Malá 
ulica – Matičné námestie, 2. Štúrova ulica (nábrežie), 4.Ulica J. Kollára, 6. Ulica J. Kráľa 2 a 8.Ulica 
Štúrova – ulica Hollého (nárožie) stavebnú čiaru. 

Pre riešené lokality zmeny a doplnku 2013 sa nevzťahuje žiadna stavebná uzávera.  
V súvislosti s dopravnou koncepciou s ťažiskom návrhu priority pešej zóny je riešenie v súlade 

jednak s pôvodným ÚPN-CMZ i s ÚPN mesta.  
Z hľadiska technickej infraštruktúry riešené územie neobmedzujú žiadne limity, územie je 

možné napojiť na existujúce nadradené rády infraštruktúry, resp. na ich navrhované predĺžené 
vedenia. 

Komplexné a podrobné riešenie technickej infraštruktúry je súčasťou návrhu riešenia a je 
popísané v príslušných kapitolách. 

V území nedôjde k budúcemu možnému použitiu PP na stavebné a iné zámery, územie je 
evidované ako zastavané. 

V riešenom území sa nenachádzajú limity a obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a 
kultúrnych pamiatok.  

Do riešeného územia nezasahujú ochranné pásma nadradenej technickej infraštruktúry, a tiež 
navrhovaný spôsob zástavby v riešenom území negatívne neovplyvňuje tieto ochranné pásma 
ostatnej infraštruktúry nachádzajúcej sa v území zmeny a doplnku 2013.   
 
B.5 URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA 

ÚZEMIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA POZEMKOV, URBÁRNYCH PRIESTOROV A STAVIEB 
 

1. Malá ulica – Matičné námestie 
 Vlastné urbanistické členenie zachováva princípy a vychádza z urbanistických väzieb 
vyplývajúcich z riešenia pôvodného v znení následných schválených zmien a doplnkov ÚPN-CMZ, 
kde základnú dopravnú kostru v území zmeny a doplnku bude tvoriť pešia zóna s námestím 
lemovaným objektami hlavne vyššej občianskej vybavenosti.  
 Zmena a doplnok 2013 akceptuje hlavný prístup dopravnej obsluhy do priestoru námestia 
ktorý je riešený z obslužnej komunikácie vedenej medzi hotelom Lipa a navrhovaným obchodným 
centrom. Táto komunikácia je napojená na Májovú ulicu. Statická doprava je v prevažnej miere 
navrhovaná pod objektami vlastnej vybavenosti, lemujúcej námestie a námestím mimo navrhovaného 
obchodného centra, ktoré má parking riešený na úrovni terénu prístupný z obojsmernej Moyzesovej 
ulice. Vjazdy do podzemia ostávajú riešené v pôvodných dvoch polohách, a to pri hoteli Lipa a pri 
dome kultúry. 
 Riešením zmeny a doplnku 2013 sa nemení urbanistická koncepcia, kde ťažiskom riešeného 
územia je vlastné námestie s pešími plochami, výtvarným dielom a zeleňou. 
 Oproti pôvodnému riešeniu ÚPN-CMZ je námestie navrhované v menšom rozsahu, pričom do 
jeho priestoru bude naďalej z navrhovanej polohy východnej fasády vstupovať hmota dominanty 
objektu polyfunkčnej administratívnej budovy – centra. 
 Námestie riešené v zmene a doplnku 2013 by malo, navrhovanými lemovanými stavbami z 
južnej strany námestia a ulice Malej, s posunutou stavebnou čiarou na sever dostať nové fasády. 
Námestiu a ulici Malej by mal z južnej strany dominovať moderný – súčasný architektonický výraz a 
„vyľahčené“ pôsobenie fasád založených na pôsobení zrkadliacich sa presklených plôch a vo 
večerných hodinách vytvárajúci opačný efekt „svietiacich“ budov. 
 Funkčne bude naďalej dominovať územiu námestia a naväzujúcej Malej ulici občianska 
vybavenosť obchodu a služieb, pričom hlavne parter by mal byť maximálne atraktívny. Uvažujeme 
s funkčným prelínaním exteriéru s interiérom, ktoré by sa malo prejaviť hlavne v letnej sezóne 
umiestnením posedení s reštauračnou obsluhou na ploche námestia v kontakte s fasádami v úrovni 
parteru stavieb.  
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 nedôjde v území lokality – blok C4 k zmene 
cieľových údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému 
platnému zneniu ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. 

 
2. Štúrova ulica (nábrežie) 

 Navrhované nové urbanistické riešenie vychádza z väzieb vyplývajúcich z riešenia pôvodného 
ÚPN-CMZ, kde zachováva pôvodnú základnú urbanistickú a dopravnú kostru. Umiestnením novej 
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výstavby s výrazným podielom obytnej funkcie (32 b.j.), ktorá nahradí súčasnú MŠ sa výraznejšie 
zhodnotí význam tejto lokality centra mesta. Navrhovaná výstavba vytvorí nový stavebný lem a fasádu 
výstavbou od nábrežia rieky Kysuca pričom sa zachováva významná nábrežná pešia trasa vedená po 
pravom brehu rieky. Tiež sa v urbanistickej koncepcii mesta uplatní nové hmotovo výraznejšie nárožie 
bloku B4 v polohe Májová ulica – nábrežie rieky Kysuca. 
 Zmena a doplnok 2013 rieši hlavný prístup dopravnej obsluhy v tejto lokalite z ulice Štúrova na 
ktorú je „zavesená“ rozhodujúca časť statickej dopravy v úrovni terénu (pred polyfunkčnými bytovými 
domami i pod objektom občianskej vybavenosti lemujúcej Májovú ulicu). Vjazd do podzemia pod 
navrhovanou občianskou vybavenosťou reaguje na morfológiu terénu v tomto mieste.   
 Riešením atraktívneho parteru popri Májovej ulici sa potvrdia uvažované základné 
urbanistické princípy uplatňované v maximálnej miere na území celej CMZ. Uvažujeme s funkčným 
prelínaním exteriéru s interiérom, ktoré by sa malo hlavne prejaviť v tejto polohe s možnosťami v letnej 
sezóne umiestneniť posedenia s reštauračnou obsluhou na hlavnej pešej trase v smere od centra 
mesta k železničnej stanici. 
 Nábrežiu, vzhľadom na vysokú čitateľnosť fasády v širšom vnímaní by malo dominovať 
atraktívne riešenie a moderný – súčasný architektonický výraz s architektonickým akcentom v polohe 
nárožia Májová – nábrežie.  
 Vodný tok Kysuca je vodohospodársky významný tok a má v súvislosti s protipovodňovou 
ochranou realizovanú pravostrannú ochrannú hrádzu. V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v súvislosti s prístupovým pásmom sa uplatňuje ochranné pásmo 10m od vzdušnej päty 
hrádze. Uvedené ochranné pásmo je nutné akceptovať pri umiestňovaní nadzemných stavieb 
v lokalite Štúrova ulica – nábrežie.. 

Súčasťou riešenia lokality je nové umiestnenie zastávky MHD na Májovej ulici. Zrušenie  
polohy zastávky v zmysle pôvodnej CMZ sa tak vytvorí väčší priestor pre atraktívne – hlavne sezónne 
- využívanie parteru pred navrhovaným objektom občianskej vybavenosti (jeho západnou fasádou). 
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 dôjde v území lokality – blok B4 k zmene cieľových 
údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému platnému zneniu 
ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. Počet obyvateľov vzrastie o 88, bytov o 28, zníži sa 
počet návštevníkov o 10 a zamestnancov o 10. 

 
3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica 

Riešenie tohto vymedzeného územia sa sústredilo na riešenie potrieb súčasného interného 
skeletu dopravnej obsluhy. Vzhľadom na neustále narastajúci stupeň automobilizácie v súčasnosti 
absentuje v riešenej lokalite dostatočný rozsah statickej dopravy pre obyvateľov vymedzeného 
územia. Odstavovanie vozidiel je v súčasnosti na úkor zabezpečenia priepustnosti disponibilných 
komunikácií a tiež na úkor súčasných plôch verejnej zelene i peších komunikácií. Navrhovaná zmena 
a doplnok 2013 rieši nový návrh dopravnej obsluhy územia vrátane možnosti umiestnenia odstavných 
a parkovacích stání v maximálnom možnom prípustnom rozsahu pri zachovaní kvality a hodnoty 
obytného a životného prostredia.  

Návrhom vstupu dopravnej obsluhy do vnútrobloku systémom jednosmerných komunikácií 
s navrhovaným šikmým stáním a zavesením kolmého a pozdĺžneho stánia na Hviezdoslavovú 
a Májovú ulicu vznikne vo vymedzenom území 125 parkovacích a odstavných stání pre uvažovaných 
86 b.j. (stav + zámer).  

Súčasťou riešenia lokality je nové umiestnenie zastávky MHD na Májovej ulici, čím sa 
v pôvodnej polohe zastávky MHD vytvoril väčší priestor na umiestnenie pozdĺžneho odstavného stánia 
hlavne pre nízkopodlažnú – budúcu kompaktnú výstavbu na tejto ulici. 
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 dôjde v území lokality – blok A1 k zmene cieľových 
údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému platnému zneniu 
ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. Počet obyvateľov sa zníži o 16, bytov o 4, 
 zamestnancov o 5 a zvýši sa počet návštevníkov o 20. 

 
4. Ulica J. Kollára 

Riešenie zmeny a doplnku v tejto časti územia CMZ sa sústredil v troch polohách. 
V severovýchodnej časti bloku E2 sa navrhovaným riešením ustupuje od kompaktného 

nárožia ulíc J. Kollára a Rázusovej ulice. Toto riešenie akceptuje požiadavky vlasníkov pozemkov 
južne od tohto nárožia a umožňuje umiestniť na pozemkoch polyfunkčnú výstavbu zo samostatne 
stojacich objektov polyfunkčných domov – rodinných domov s možnosťou umiestnenia 
neprevládajúcej občianskej vybavenosti v oblasti služieb či obchodu. Riešeniu umiestnenia stavieb 
predchádzalo spracovanie štúdie insolácie, z ktorej vyplynula nutnosť posunu stavebnej čiary pri 
prvom objekte od križovatky Rázusova – Kollára. Riešenie umiestnenia samostatne stojacich objektov 
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ovplyvnilo urbanistické riešenie vo vnútrobloku E2, kde sa zmenšil disponibilný priestor pre 
umiestnenie nadzemnej polyfunkčnej výstavby. 

V druhej polohe – blok E3 - navrhované riešenie rieši verejnú zeleň s parkovou formou 
v priestore pôvodného židovského cintorína, čím sa zosúlaďuje ÚPN CMZ s ÚPN mesta (ZaD č.3, 
2012). Pôvodne navrhovaný rozsah polyfunkčnej výstavby  je redukovaný na riešenie len v súbehu 
s ulicou J. Kollára.  

Západný okraj bloku E4 – jeho časti navrhuje v zmene a doplnku blok individuálnych garáží 
čím sa zosúlaďuje ÚPN CMZ s ÚPN mesta (ZaD č.3, 2012). Takto navrhované riešenie nahradí 
pôvodne uvažovanú obytnú výstavbu vo forme IBV. 

a mení funkčné využívanie okraja južnej časti lokality z obytnej plochy na garáže (blok ÚPN 
CMZ E4). 
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 dôjde v území lokality – bloky E2, E3 a E4 k zmene 
cieľových údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému 
platnému zneniu ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. Počet obyvateľov sa zníži o 64, 
bytov o 19,  zamestnancov o 27 a návštevníkov o 20. 

 
5. Ulica J. Kráľa 1 

Priestor je v súčasnosti reprezentovaný pôvodnym areálom MŠ. ÚPN CMZ pripúšťal v tomto 
prestavbu a dostavbu uvedeného areálu.   

Zmena a doplnok 2013 akceptuje investičný zámer, ktorý mení funkčné využívanie objektov 
a areálu (vymedzeného územia MŠ) na obytnú plochu s prestavbou a nadstavbou súčasných objektov 
pre 31 b.j. s možnosťou odstavenia a parkovania 62 osobných vozidiel.  
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 dôjde v území lokality – blok K4 k zmene cieľových 
údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému platnému zneniu 
ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. Počet obyvateľov sa zvýši o 47, bytov o 31, zníži sa 
počet zamestnancov o 10 a návštevníkov o 20. 
 

6. Ulica J. Kráľa 2 
ÚPN CMZ v tomto území uvažoval s polyfunkčnou výstavbou – polyfunkčným obytným 

domom a s odstránením súčasného rodinného domu. Súčasná morfológia terénu predurčuje využitie 
podzemia na umiestnenie odstavných stání pre autá aj pod umiestnenými stavbami. 

Zmena a doplnok 2013 akceptuje investičný zámer, ktorý navrhuje umiestnenie navzájom 
polohovo i výškovo uskakujúcich dvoch obytných blokov HBV a jedného polyfunkčného bloku (obytný 
dom s podstavanou občianskou vybavenosťou) v dotyku s hlavnou trasou pešieho pohybu 
s postupným klesaním hmoty – podlažnosti stavieb v smere k jadru CMZ. V riešení je navrhované 
umiestnenie 85 b.j (42 + 35 + 8) so 117 odstavnými a parkovacími stániami (61 na úrovni terénu a 56 
v podzemí – pod objektami). 
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 dôjde v území lokality – blok K1 k zmene cieľových 
údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému platnému zneniu 
ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. Počet obyvateľov sa zvýši o 45, bytov o 14, zníži sa 
počet zamestnancov o 10 a návštevníkov o 20. 

 
7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica 

Pôvodný ÚPN CMZ v tomto území uvažoval s polyfunkčnou výstavbou v kompaktnom nároží 
bloku A. Hlinku - Kukučínova s 1+2+1 podlažnosťou.  V dotyku sa nachádza objekt MsÚ 
s podlažnosťou 1+3+1.   

Zmena a doplnok 2013 akceptuje zámer, ktorým sa navrhuje zmena navrhovanej podlažnosti 
v tejto časti nárožia bloku H2 CMZ na 1+3+1 podlažie. 
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 dôjde v území lokality – blok H2 k zmene cieľových 
údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému platnému zneniu 
ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov. Počet obyvateľov sa zvýši o 14, bytov o 3, bezo 
zmeny ostáva počet zamestnancov a návštevníkov. 

 
8. Ulica Štúrova – ulica Hollého (nárožie) 

ÚPN CMZ v tomto území uvažoval s polyfunkčnou výstavbou v kompaktnom nároží bloku ulíc 
Štúrova a Hollého s 1+2+1 podlažnosťou.  Doblokovanie v nároží týchto ulíc je riešené uskočenou 
stavebnou čiarou smerom do vnútrobloku. 

Zmena a doplnok 2013 akceptuje zámer, ktorým sa navrhuje zmena – posun stavebnej čiary 
od ulice Štúrova do stavebnej čiary reprezentovanej existujúcou výstavbou na tejto časti ulice. 
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Súčasťou urbanistického  riešenia je umožnenie prístupu do vnútrobloku navrhovanými podjazdami 
v jednosmernej prevádzke obslužnej dopravy a súvisiacim riešením statickej dopravy. 
 V súvislosti so zmenou a doplnkom 2013 nedôjde v území lokality – blok B1 k zmene 
cieľových údajov o počte obyvateľov, bytov, zamestnancov a návštevníkov oproti pôvodnému 
platnému zneniu ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov.  
 
B.5.1 RIEŠENIE VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI 
 
B.5.1.1 Cestná doprava 
 

 Základná dopravná kostra v území CMZ sa riešením zmeny a doplnku nemení.  
 
V jednotlivých lokalitách zmeny a doplnku 2013 je riešená cestná doprava nasledovne : 

1. Malá ulica – Matičné námestie 
Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa nemení. Obslužné 

komunikácie (C3) z južnej strany hotela Lipa a z východnej strany domu kultúry budú ústiť do 
navrhovaných podzemných parkingov a obslužných komunikácií lemujúcich zástavbu Matičného 
námestia ako aj podzemia pod vlastným námestím, t.j., vrátane riešeného bloku C4 CMZ. Pôvodne 
navrhovaná dopravná obsluha objektov na Malej ulici v od zadných traktov ostáva nezmenená. 

 
2. Štúrova ulica (nábrežie) 

Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa dopĺňa návrhom  
jednosmernej komunikácie funkčnej triedy C3, ktorá umožní priamu obsluhu navrhovaných objektov 
zo strany nábrežia, je na nej možné použiť upokojujúce prvky a pozdĺžne parkovanie. Prístup a výjazd 
z tejto komunikácie je riešený len vo väzbe na Štúrovu ulicu. Súčasťou riešenia lokality je nové 
umiestnenie zastávky MHD na Májovej ulici s posunom na juh. 

 
3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica 

Navrhovaná zmena a doplnok 2013 rieši nový návrh dopravnej obsluhy územia vrátane 
možnosti umiestnenia odstavných a parkovacích stání napojených na navrhované nové jednosmerné 
obslužné komunikácie funkčnej triedy C3. Tieto doplnené komunikácie umožnia priamu dopravnú 
obsluhu objektov umiestnených v bloku A1 CMZ Poloha Májovej a Hviezdoslavovej ulice sa nemení. 
Návrhom vstupu dopravnej obsluhy do vnútrobloku systémom jednosmerných komunikácií 
s navrhovaným šikmým stáním a zavesením kolmého a pozdĺžneho stánia na Hviezdoslavovú 
a Májovú ulicu vznikne vo vymedzenom území 125 parkovacích a odstavných stání. Súčasťou 
riešenia lokality je nové umiestnenie zastávky MHD na Májovej ulici s posunom na sever. 

 
4. Ulica J. Kollára 

Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa upravuje nasledovne. 
Pôvodné riešenie uvažovalo v zmysle pôvodnej legislatívy s ochranným pásmom 15 m na ul. 1. Mája 
súčasnej ul. J. Kollára. Nakoľko súčasná komunikácia sa nachádza v intraviláne mesta sa uvedené 
ochranné pásmo neuplatňuje. ÚPN M navrhuje túto komunikáciu ako zbernú B2 MZ 8,5/50. Stavebná 
čiara je od tejto komunikácie navrhovaná vo vzdialenosti 5 m. Z ulice J. Kollára bude riešená priama 
dopravná obsluha objektov. 

 
5. Ulica J. Kráľa 1 

Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa nemení. V lokalite sa 
navrhujú nové koncové obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 ktoré umožnia priamu dopravnú 
obsluhu objektov v riešenej lokalite vrátane riešenia statickej dopravy. Tieto komunikácie sú napojené 
na ul. J. Kráľa. 

 
6. Ulica J. Kráľa 2 

Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa nemení. Lokalita je 
napojená pre dopravnú obsluhu zo súčasnej Kysuckej cesty (podľa ÚPN M B2 MZ 13,5/50),  na ktorú 
sú riešené pozdĺžne odstavné stánia. Prístup k objektom z Kysuckej cesty je riešený v dvoch polohách 
komunikáciami funkčnej triedy C3 s kolmými parkovacími stániami, pričom z týchto komunikácií bude 
riešený aj prístup do podzemných garáží umiestnených pod budúcimi obytnými blokmi. 

 
7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica 

Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa v riešení lokality nemení.  
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8. Ulica Štúrova – ulica Hollého (nárožie) 
Koncepcia cestnej dopravy riešená v platnom znení ÚPN CMZ sa v riešení lokality nemení. 

Z ulice Štúrova je navrhovaný prístup cez podjazd do vnútrobloku jednosmernou obslužnou 
komunikáciou funkčnej triedy C3 s umiestnením šikmých odstavných stání. Výjazd je navrhovaný cez 
podjazd na Holého ulicu.  
 
B.5.1.2 Hromadná doprava 
 

Koncepcia hromadnej dopravy navrhovaná v ÚPN-CMZ zostáva riešením zmeny a doplnku 
2013 nezmenená. Len na Májovej ulici je navrhovaný posun autobusových zastávok. Taktiež z ÚPN 
mesta k riešenej zmene a doplnku sa nevzťahujú žiadne požiadavky súvisiace s hromadnou 
dopravou. 

 
B.5.1.3 Cyklistická doprava 
 

Miestna cyklistická doprava je uvažovaná po vozidlových komunikáciách a po vyznačených 
trasách v rámci navrhovanej pešej zóny. 
 

B.5.1.4 Statická doprava 
 

Statická doprava v riešenom území zmeny a doplnku 2013 rozširuje pôvodne navrhované 
odstavné stánia v súvislosti s dopĺňanou výstavbou v území a je navrhovaná parkovaním vozidiel na 
vlastných pozemkoch alebo garážovaním vozidiel v podzemných garážach. Navrhované parkoviská 
a podzemné parkovacie garáže sú naviazané priamo na obslužné komunikácie.   
V jednotlivých lokalitách zmeny a doplnku 2013 je navrhovaná statická doprava nasledovne: 
 

1. Malá ulica – Matičné námestie 
V pôvodnom riešení ÚPN CMZ v znení následných zmien a doplnkov bolo navrhovaných 265 

odstavných stání v podzemí. Riešením zmeny a doplnku 2013 sa celkový uvedený údaj  nemenímí. 
Dôjde k zmene pod zväčšeným blokom C4 v prospech polyfunkčnej výstavby v počte 25 stání. Pod 
zväčšeným blokom lemujúcim Malú ulicu navrhujeme umiestniť podzemnú garáž s 93 odstavnými 
stániami. 

 
2. Štúrova ulica (nábrežie) 

V pôvodnom riešení ÚPN CMZ bolo pre riešené územie navrhovaných 29 odstavných 
a parkovacích stání pre umiestnenú občiansku vybavenosť. V riešení zmeny a doplnku 2013 
s cieľovým počtom 32 bytov je navrhovaných 79 stání z toho 62 na úrovni terénu a 17 pod objektom 
občianskej vybavenosti.  

 
3. Májova ulica – Hviezdoslavova ulica 

V pôvodnom riešení ÚPN CMZ bolo pre cieľový stav 90 bytov v riešenom území 
navrhovaných 40 odstavných a parkovacích stání. V riešení zmeny a doplnku 2013 s cieľovým počtom 
86 bytov je navrhovaných 135 stání všetko na úrovni terénu.  

 
4. Ulica J. Kollára 

V riešení územia zmeny a doplnku 2013 sa navrhuje riešenie statickej dopravy v rámci 
jednotlivo umiestňovaných pozemkov stavieb v počte cca 26 odstavných stání na teréne a 25 
odstavných stání pod objektami a 26 v radových garážach.  

 
5. Ulica J. Kráľa 1I 

V riešení zmeny a doplnku 2013 s cieľovým počtom 31 bytov je navrhovaných 62 stání všetko 
na úrovni terénu. 

  
6. Ulica J. Kráľa 2I 

V pôvodnom riešení ÚPN CMZ bolo navrhovaná možnosť odstavenie vozidiel len pod 
navrhovanou umiestnenou výstavbou polyfunkčných domov s počtom 16. V riešení zmeny a doplnku 
2013 s cieľovým počtom 85 bytov je navrhovaných 98 stání a z toho 42 na teréne (kolmé parkovacie 
stánia a odstavovacie pásy pozdĺž Kysuckej cesty) a 56 v podzemí. 

  
7. Ulica A. Hlinku – Kukučínova ulica 

Normové potreby ostavenia vozidiel v tejto lokalite budú riešené v rámci umiestnených stavieb 
v priestore s prístupom dopravnej obsluhy z pešej zóny.   
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8. Ulica Štúrova – ulica Hollého (nárožie) 
V riešení zmeny a doplnku 2013 je navrhovaných 11 odstavných stání vo vnútrobloku všetko 

na úrovni terénu.  
 
B.5.1.5 Pešia doprava 
 

V riešenom území zmeny a doplnku 2013 sú navrhované dielčie úpravy peších komunikácií a 
priestranstiev v súvislosti s navrhovanými zmenami v urbanistickej štruktúre jednotlivých lokalít, 
pričom sa nemení základná koncepcia ich riešenia.  
 
B.5.2  RIEŠENIE VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 
 
B.5.2.1  Vodné hospodárstvo  
 

Zásobovanie  vodou 
 

Súčasný stav 
Riešené územie je zásobované pitnou vodou zo Skupinového vodovodu Nová Bystrica – 

Čadca – Žilina v správe SVS a.s. OZ 06 Žilina. Pitná voda je privádzaná vetvou Krásno nad Kysucou 
– Čadca, profilu DN 600 do vodojemu Čadca I.. Voda je z vodojemu gravitačne privádzaná zásobným 
potrubím profilu DN 350 do rozvodnej siete profilov DN 400, DN 300, DN 150 a DN 100. 

 
Návrh 
Lokalita 1 
Zmeny v rámci uvedenej lokality – Malá ulica – Matičné námestie (blok C4) - pozostávajú 

v posune stavebnej čiary smerom na sever a východ. Počet obyvateľov, bytov ako aj rozsah 
občianskej vybavenosti ostáva nezmenený.  

  
Lokalita 2 
Zmena na Štúrovej ulici (nábrežie) pozostáva v odstránení pôvodnej stavby – materskej školy 

-  a novostavbe polyfunkčných domov a objektu občianskej vybavenosti. V rámci bloku B4 dôjde 
v návrhu k nárastu  o 96 obyvateľov, 32 bytov, 10 zamestnancov a 10 návštevníkov.  

Objekty budú zásobované z existujúcich vodárenských zdrojov, akumulácie a rozvodných 
sietí.  Akumulácia bude vyhovovať navrhovaným potrebám. Existujúce zásobné potrubia kapacitne 
postačujú na uvažovanú maximálnu hodinovú potrebu. 

  
Lokalita 3 
Zmena v rámci doplnku – Májová – Hviezdoslavova ulica (blok A1) - spočíva v zmene riešenia 

dopravy (MHD a statická doprava) v dôsledku čoho nastane v území pokles pôvodne cieľového počtu 
obyvateľov a bytov v prospech parkovacích miest.  

 
Lokalita 4 
Zámerom zmeny územného plánu na ulici J. Kollára je zachovanie starého židovského 

cintorína a umiestnenie nových garáží i redukcii zástavby v bloku E2.  Oproti  pôvodnému  návrhu  
zmenou dochádza k zníženiu o 64 obyvateľov, 19 bytov, 27 zamestnancov a 20 návštevníkov aj 
v dôsledku zrušenia časti pôvodného návrhu polyfunkčnej výstavby a výstavby IBV (blok E4, E3, E2).  

 
Lokalita 5 
Zmena na Ulici J. Kráľa 1. (blok K4) predstavuje prastavbu materskej školy na bytový blok, 

čím dôjde v riešenej lokalite k zvýšeniu o 47 obavateľov, 31 bytov a zníženiu o 10 zamestnancov a 20 
návštevníkov.  

Objekty budú zásobované z existujúcich rozvodných sietí s využitím existujúcich 
vodárenských zdrojov a existujúcej akumulácie. Súčasná akumulácia bude vyhovovať navrhovaným 
potrebám. Zásobné potrubia kapacitne postačujú na uvažovanú maximálnu hodinovú potrebu.  

 
Lokalita 6 
Doplnok rieši zmenu návrhu zástavby a funkčného využitia územia v časi bloku K5 na ulici J. 

Kráľa 2. Zmena pozostáva v zvýšení kapacít o 45 obyvateľov a 14 bytov a zároveň znížení o 10 
zamestnancov a 20 návštevníkov.  
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Objekty budú zásobované z existujúcich vodárenských zdrojov, akumulácie a rozvodných 
sietí.   Súčasná akumulácia  bude vyhovovať navrhovaným potrebám. Zásobné potrubie kapacitne 
postačuje na uvažovanú maximálnu hodinovú potrebu.  

 
Lokalita 7 
Doplnok rieši zvýšenie zástavby  v bloku H2 na ulici A. Hlinku a Kukučínovej o 1 podlažie. 

V dôsledku zmeny nastane nárast  o 14 obavateľov a 3 byty.  
Objekty budú zásobované z existujúcich rozvodných sietí s využitím existujúcich 

vodárenských zdrojov a akumulácie. Súčasná akumulácia bude vyhovovať navrhovaným potrebám. 
Existujúce zásobné potrubie  kapacitne postačuje na uvažovanú maximálnu hodinovú potrebu.  

 
Lokalita 8 
Doplnok rieši zmenu - posun stavebnej čiary bloku B1  na nároží ulíc Štúrova – Hollého. 

Návrhom  nedôjde k zmenám v pôvodne uvažovaných kapacitách. Počet obyvateľov, bytov ako aj 
rozsah občianskej vybavenosti ostáva nezmenený. Objekty budú zásobované z existujúcich 
vodárenských zdrojov, akumulácie a rozvodných sietí. 
 

Na základe posúdenia  jednotlivých riešených lokalít je možné konštatovat, že v návrhu 
zásobovania pitnou a požiarnou vodou sa neuvažuje s rozvojom, ktorý by zásadne ovplyvnil pôvodnú 
koncepciu  ÚPN – CMZ Čadca.  

Objekty budú zásobované z existujúcich rozvodných sietí s využitím existujúcich 
vodárenských zdrojov a akumulácie. Súčasná akumulácia bude vyhovovať navrhovaným potrebám.  
Existujúce zásobné potrubia kapacitne postačujú na uvažovanú maximálnu hodinovú potrebu. 
 Návrh je v súlade s pripravovanou stavbou „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných 
Kysúc” stavby SKV Čadca – Skalité, Vodovod Čadca, Vodovod Čadečka a Vodovod Miklošová, ako aj 
spracovaným ÚPN mesta Čadca, ktorý predpokladá, že na verejný vodovod mesta Čadca bude vo 
výhľadovom období napojených 27 000 obyvateľov, t.j. 97,8 % z celkového počtu obyvateľov.  

 Požiarna voda bude, v zmysle vyhlášky MVSR č. 699, STN 92 0400, dodávaná pre vnútornú 
potrebu hydrantmi,  pre vonkajšiu potrebu budú v prípade potreby vybudované požiarne hydranty.  

Z uvedeného vyplýva – pôvodný text ÚPN – CMZ Čadca, z hľadiska potreby zásobovania 
pitnou a požiarnou vodou, ostáva bez zmeny.  
 

Odvedenie splaškových vôd 
 

Súčasný stav 
 V súčasnosti je mesto Čadca odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou odvádzajúcou 
odpadovú vodu z domácností, občianskej vybavenosti, závodov, ako aj dažďovú kanalizáciu.  Kostru 
siete tvorí kmeňová stoka A, do ktorej sú zaústené zberače DN 1100 a DN 1200, ktoré sú zaústené  
do ČOV. Pred ČOV je riešené odľahčenie dažďových vôd do toku rieky Kysuca. 
 

Návrh 
 Riešené  lokality budú odkanalizované prostredníctvom existujúcej kanalizačnej siete,  ktorá 
bude vyhovovať navrhovaným potrebám. Odpadové vody budú čistené na ČOV mesta Čadca. 
V súčasnosti je ČOV zrekonštruovaná, s možnosťou napojenia 63 150 ekvivalentných obyvateľov.  
V doplnku  rešpektujeme projekt “Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce”.  

Návrh predpokladá zrealizovanie preložky existujúcej kanalizácie profilu DN 300 v dĺžke cca 
50 m  (Lokalita 1), v zmysle  ÚPN – CMZ Čadca – zmana a doplnok, Matičné námestie. 

Z uvedeného vyplýva  – pôvodný text ÚPN – CMZ Čadca, z hľadiska odvádzania splaškových 
vôd, ostáva bez zmeny.  
  
 Odvedenie dažďových vôd 
 

Dažďová voda zo spevnených plôch a striech objektov bude odvedená existujúcou spoločnou 
kanalizačnou sieťou. Odvodnenie komunikácií  a spevnených plôch bude zabezpečené pozdĺžnymi a 
priečnymi spádmi do jednotného kanalizačného systému mesta cez odlučovače ropných látok. 
  V rámci odvádzanie dažďových vôd navrhujeme realizovať opatrenia na zadržiavanie 
povrchového odtoku v území. Dažďové vody zo striech a spevnených plôch odvádzať do terénu 
vsakovacími zariadeniami vybudovanými na pozemkoch jednotlivých stavieb systémom vsakovacích 
blokov, potrubí resp. vsakovacích studní. Vsakovacie objekty budú umiestnené hlavne v zelených 
plochách prípadne pod spevnenými plochami na pozemkoch.  

Zrážkové pomery sú pre hodnotené územie charakterizované hodnotou prívalového dažďa 
131 l/s, periodicitou 1 a trvaním 15 minút.  
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B.5.2.2 Energetika a energetické zariadenia 
 

Súčasný stav 
 

Záujmové územie je zásobované elektrickou energiou zo 110/22 kV uzla – transformovne 
110/22 kV Čadca sieťou 22 kV káblových napájačov. 

Zdrojom zemného plynu pre mesto Čadca je VTL Kysucký plynovod DN 300 PN 40 s dvoma 
regulačnými stanicami plynu VTL 4,0 / 0,3 MPa. 

 
Základné údaje o navrhovaných zmenách a doplnkoch oproti pôvodnému ÚPN- CMZ : 

 Lokalita 1, Malá ulica – Matičné Námestie : Posun stavebnej čiary smerom na sever, 
zväčšenie stavebného objemu stavieb o cca 30%. 

 Lokalita 2, Štúrova ulica (Nábrežie) : Novostavba polyfunkčných bytových domov 
a polyfunkčného domu s OV. 

 Lokalita 3, Májová – Hviezdoslavova : Riešenie obslužnej statickej dopravy v lokalite a úbytok 
počtu bytov (4 b.j.) a pracovných príležitosti v objektoch OV. 

 Lokalita 4, ul. J. Kollára : Úbytok počtu bytov (19 b.j.) a 27 pracovných príležitosti v OV. 
 Lokalita  5, ul. J. Kráľa 1. : Nárast počtu bytov (31 b.j.) a úbytok prac. príležitosti v OV. 
 Lokalita  6, ul. J. Kráľa 2.: Nárast počtu bytov (14 b.j.) a úbytok prac. príležitosti v OV. 
 Lokalita 7, ul. A. Hlinku a Kukučínova: Zvýšenie zástavby o 1 podlažie (+ cca 3 b.j.). 
 Lokalita 8, nárožie ulíc Štúrova a Hollého : Zmena stavebnej čiary, bez úbytku bytov 

a pracovných príležitosti. 
 

Elektrická energia 
 

            Súčasný stav 
Riešenými lokalitami prechádzajú 22 kV káblové vedenia č. 110, 115, 126 a 153 - vyvedené 

z TR 110/22 kV Čadca, z ktorých bude možné  plánovanú výstavbu zásobovať elektrickou energiou. 
 

            Návrh riešenia elektrifikácie 
Uvažované zaťaženie jednotlivých lokalít pre zmenu a doplnok 2013 ÚPN-CMZ Čadca:  

 Lokalita 1 - Matičné námestie, Malá ulica 
Nárast odberu o cca 30 kW bude riešený z káblového NN rozvodu napojený na trafostanice  
TS – Polyfunkčný objekt a TS – Potraviny. Trasy káblovej VN siete sa nemenia. 

 Lokalita 2 - Štúrova ulica (Nábrežie) 
Nárast odberu o cca 90 kW bude riešený z uličnej káblovej NN siete, vyvedená z kioskovej 
trafostanice 400 kVA situovanej v ulici Hviezdoslavova.  

 Lokalita 3 – ulice Májová, Hviezdoslavova   
Nárast odberu o cca 250 kW bude riešený novou kioskovou trafostanicou 400 kVA , 
situovanou na ulici Hviezdoslavova s VN prepojovacím káblom.              

 Lokalita 4 – ul. J. Kollára 
Zníženie odberu na cca 92 kW, tento bude riešený napojením z káblovej NN siete prepojenou 
na trafostanicu T 516 – Sídlisko 3. 

 Lokalita 5 – ul. J. Kráľa 1. 
Nárast odberu o cca 65 kW bude riešený z káblovej NN siete na vývod z trafostanice T 525 – 
Energoblok, situovanej na Májovej ulici. 

 Lokalita 6 – ul. J. Kráľa 2. 
Nárast odberu o cca 40 kW riešiť z NN káblovej siete vyvedenej z trafostanice T 530 pri DJ na 
ul. Suvorovská.  

 Lokalita 7 – ul. A. Hlinku - Kukučínova 
 Pripojenie navrhovanej výstavby (cca 10 kW) riešiť z káblovej NN siete.  
 Lokalita 8 – Nárožie Štúrova – Hollého 
 V lokalite sa mení len stavebná čiara, zaťaženie lokality ostáva pôvodne.  

 
Ochranné pásma 
Pre káblové elektrické VN a NN vedenia je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma od 

krajných káblov na každú stranu – 1 m. 
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Zásobovanie plynom 
 
Súčasný stav 
Dodávka zemného plynu pre mesto je realizovaná cez dve regulačné stanice plynu RS 

Sihelník 3000 m3/h  a RS Čadca 15000 m3/h , pripojené na VTL Kysucký plynovod DN 300. 
Stredotlaké rozvody ZPN do 0,3 MPa sú realizované v každej lokalite riešenej zmenou a doplnkom 
2013 CMZ. 

 
Návrh riešenia zásobovania plynom 
Zemný plyn bude využívaný komplexne pre riešenie potrieb tepla na vykurovanie, prípravu 

teplej úžitkovej vody a varenie. 
Uvažované odbery ZPN jednotlivých lokalít pre zmenu a doplnok 2013 ÚPN-CMZ Čadca:  

 Lokalita 1 - Matičné námestie, Malá ulica 
            Nárast odberu o cca 13 m3/h bude z uličného rozvodu plynu situovaného v ul. Palárikova.  

 Lokalita 2 - Štúrova ulica (Nábrežie) 
 Nárast odberu o cca 45 m3/h bude riešený z uličného STL plynovodu v ul. Štúrova.  

 Lokalita 3 – ulice Májová, Hviezdoslavova   
Odber zemného plynu sa nezvyšuje – ostáva pôvodný, pripojenie výstavby bude z ulice 
Hviezdoslavova.              

 Lokalita 4 – ul. J. Kollára 
V lokalite dôjde k zníženiu odberu plynu. Pripojenie objektov na existujúci STL rozvod po   ul. 
Májová.  

 Lokalita 5 – ul. J. Kráľa 1. 
 Nárast odberu o cca 60 m3/h bude riešený z STL siete situovanej v ul. Suvorovská. 

 Lokalita 6 – ul. J. Kráľa 2. 
V lokalite dôjde k nárastu odberu ZPN o cca 20 m3/h., pripojenie riešiť z ul.  Slobody.  

 Lokalita 7 – ul. A. Hlinku - Kukučínova 
V lokalite dôjde k minimálnemu nárastu odberu plynu (cca 4 m3/h) Pripojenie riešiť z ul. 
Námestie Slobody. 

 Lokalita 8 – Nárožie Štúrova – Hollého 
V lokalite sa mení len stavebná čiara, zaťaženie lokality ostáva pôvodne - pripojenie bude  
z ul. Moyzesova. 
Poznámka : Z dôvodu zvýšenia odberov zemného plynu v centrálnej mestskej zóne Čadca sa 

odporúča odbornou organizáciou prehodnotiť nárast odberov ZPN, s dopadom na prenosové možnosti 
existujúcich rozvodov, čo bude doložené hydraulickým prepočtom a po technickej stránke 
odsúhlasené s SPP a.s. 

 
Ochranné pásma 
V zmysle zákona 4. 251 / 2012 Z.z. je potrebné dodržať : 

 ochranné pásmo od osi STL plynovodu v zastavanom území na každú stranu 1 m. 
 bezpečnostné pásmo STL v zastavanom území určí prevádzkovateľ siete 

 
Zásobovanie teplom 
 
Súčasný stav 
V riešenom území CMZ Čadca zásobovanie teplom sa uskutočňuje decentralizovaným 

systémom z objektových zdrojov tepla na palivovú základňu zemný plyn. Priečne, cez záujmové 
územie prechádzajú  nefunkčne teplovodné potrubia. 

 
Návrh riešenia zásobovania teplom 

 Potreba tepla plánovanej výstavby bytových , polyfunkčných domov a objektov vybavenosti sa 
navrhuje riešiť objektovými, resp. združenými zdrojmi tepla s palivovou základňou zemný plyn. 

Uvažovaný tepelný príkon pre zmenu a doplnok ÚPN-CMZ Čadca :  
 Lokalita 1 - Matičné námestie, Malá ulica 

            Nárast tepelného príkonu o cca 170 kW pre zväčšenie stavebného objemu o cca 30 %.  
 Lokalita 2 - Štúrova ulica (Nábrežie) 

Nárast tepelného príkonu nových polyfunkčných bytových domov a polyfunkčného domu o cca 
475 kW.  

 Lokalita 3 – ulice Májová, Hviezdoslavova   
Pokles tepelného príkonu oproti pôvodnému dokumentu CMZ.  
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 Lokalita 4 – ul. J. Kollára 
Pokles tepelného príkonu oproti pôvodnému dokumentu CMZ.  

 Lokalita 5 – ul. J. Kráľa 1. 
 Nárast tepelného príkonu o cca 435 kW (prestavba MŠ na bytový dom) 

 Lokalita 6 – ul. J. Kráľa 2. 
Nárast tepelného príkonu o cca 200 kW (návrh polyfunkčného a bytových domov).  

 Lokalita 7 – ul. A. Hlinku - Kukučínova 
Nárast tepelného príkonu (cca 45 kW – zvýšenie zástavby o 1 podlažie)  

 Lokalita 8 – Nárožie Štúrova – Hollého 
Tepelný príkon sa nemení oproti pôvodnému dokumentu CMZ – mení sa len stavebná čiara. 
 
Ochranné pásma 
V riešenom území sa už nenachádzajú a ani sa nenavrhujú žiadne energetické zariadenia  

na výrobu tepla, ktoré by vyžadovali ochranné pásma. 
 
Pošta a telekomunikácie 
 
Súčasný stav 
Poštové služby v území mesta CMZ Čadca sú zabezpečované poštovou prevádzkou na 

Námestí Slobody - Pošta 1, ktorá zabezpečuje základne a rozšírené automatizované priehradkové 
operácie. 

Z hľadiska telekomunikačného členenia záujmové územie CMZ Čadca podľa súčasnej 
štruktúry  ST,a.s. prislúcha pod  Centrum sieťovej infraštruktúry (CSI) Čadca. V dotknutom území 
riešených lokalít je vybudovaná miestna káblová sieť. 

 
Návrh riešenia 
 
Pošta 
Slovenská pošta, a.s. na území CMZ v najbližšom období naplánuje zásadne zmeny v počte 

a rozmiestnení prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete. 
 
Telekomunikácie 
Uvažovaný nárast hlavných telefónnych staníc (HTS) pre zmenu a doplnok CMZ :  

 V lokalitách : 1- Matičné námestie, 4 – ul. J. Kollára,  7 - ul. A. Hlinku a Kukučínova,  8 – 
Nárožie Štúrova a Hollého dochádza k zníženiu počtu bytov a pracovných príležitosti 
v zariadeniach občianskej vybavenosti sa nepredpokladá zriaďovanie nových HTS. 

 Nárast zriaďovania HTS sa navrhuje :  
 Lokalita 2 - Štúrova ulica (Nábrežie) cca 30 prípojných párov 
 Lokalita 3 – ulice Májová, Hviezdoslavova  cca 10 prípojných párov 
 Lokalita 5 – ul. J. Kráľa 1. cca 45 prípojných párov 
 Lokalita 6 – ul. J. Kráľa 2. cca 20 prípojných párov 

 
Body napojenia na telekomunikačnú káblovú sieť budú určené pri zahájení výstavby 

konkrétnej lokality. Pripojovanie telefónnych účastní účastníkov v bytovej výstavbe a objektoch 
občianskej vybavenosti riešiť cez káblové prípojkové skrine. 

 
Diaľkové káble 
Nábrežnou ulicou a Námestím Slobody prechádzajú trasy diaľkových káblov ktoré treba 

rešpektovať, dodržať ich ochranné pásmo 1 m od krajného kábla na každú stranu, vrátane miestnej 
káblovej telekomunikačnej siete.  
  
B.6 ZAČLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ VÝSTAVBY 
 
 Stavby a územie riešených lokalít navrhované v zmene a doplnku 2013 ÚPN-CMZ sa stanú 
súčasťou centra mesta a budú plniť významnú mestotvornú funkciu. Ich architektonické riešenie musí 
mať vysokú hodnotu, nakoľko navrhované stavby budú lemovať formujúci sa centrálny priestor mesta. 
 Riešené lokality zmeny a doplnku 2013 nemjú väzbu na pamiatkovú rezerváciu ani 
pamiatkovú zónu. 
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B.7 URČENIE POZEMKOV, KTORÉ NEMOŽNO ZARADIŤ MEDZI STAVEBNÉ POZEMKY  
 
 Riešené územie zmeny a doplnku je navrhované na intenzívnu zástavbu a  začlenenie do 
zastavaného územia mesta s novými podmienkami a regulatívami výstavby. Pre jednotlivé 
navrhované objekty sú týmto ÚPN-CMZ určené zastavovacie podmienky, ktoré jednoznačne definujú 
stavebno-technické obmedzenia, stavebné čiary, odstupy objektov, výšku hladiny zástavby a pod.. 
Okrem týchto stavieb sa v území navrhuje výstavba automobilových a peších komunikácií, technická 
vybavenosť (voda, kanál, elektro, plyn) a verejnej zelene.  
 V území nenavrhujeme pozemky, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky. Pre 
navrhované pozemky je jasné budúce možné funkčné využitie a zastavovacie podmienky. 
 
B.8 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH STAVIEB S URČENÍM 

MOŽNÉHO ZASTAVANIA A ÚNOSNOSTI VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 
 
 Navrhovaná výstavba v území Zmeny a doplnku 2013 ÚPN-CMZ Čadca sa bude riadiť podľa 
textovej a grafickej časti tejto dokumentácie. V textovej časti sú formulované regulatívy na funkčné a 
priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na 
umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú 
umiestňovanie na stavebnom pozemku. Okrem iného určujú koeficient zastavanosti, index podlažných 
plôch a koeficient stavebného objemu. 
 Zastavovacie podmienky v grafickom vyjadrení sú premietnuté do v.č.6 - Výkres priestorovej a 
funkčnej regulácie, vymedzenie a označenie regulovaných priestorov, označenie zastavovacích 
podmienok.  

 
B.8.1 ZASTAVOVACIE PODMIENKY PRE UMIESTNENIE STAVIEB 
 
B.8.1.1 Verejné priestranstvá severne a západne od bloku C4 CMZ s označením 1OV Matičné 

námestie – Malá ulica pešie plochy, verejná zeleň, malá architektúra. 
 

a) Pozemok s označením 1OV je určený pre občiansku vybavenosť – verejné priestranstvá, 
ktoré budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta vo funkcii obslužných komunikácií, 
verejných peších plôch a priestranstiev s verejnou zeleňou, s drobnou architektúrou a 
výtvarnými dielami zakomponovanými v rámci plôch budúceho ústredného priestoru mesta. 

b) V území nie je možné realizovať stavby mimo peších komunikácií, drobnej architektúry a 
verejného osvetlenia sadovými osvetľovacími stožiarmi. 

c) Sadové a parkové úpravy vo vymedzenom území riešiť z autochtónnych drevín a rastlín.  
d) Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií a plôch vylúčiť asfaltovú úpravu. 
e) Pod námestím je možné umiestniť podzemnú parkovaciu garáž resp. jej súvisiacu časť 

s ostatným priestorom námestia. 
 

B.8.1.2 Občianska vybavenosť v bloku C4 CMZ s označením 2OV, občianska vybavenosť - 
polyfunkčné domy Matičné námestie – Malá ulica. 

 

a) Pozemok s označením 2OV je určený pre polyfunkčnú občiansku vybavenosť, ktorá bude 
slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta vo funkcii ako polyfunkčný objekt s prevádzakmi 
obchodu, nevýrobných služieb, spoločenských priestorov ubytovania a bývania. Objekt sa 
stane súčasťou kompaktnej blokovej zástavby lemujúcej námestie v juhovýchodnom nároží a 
južnej časti Malej ulice. 

b) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné prevádzky, 
reštauračné zariadenia, nevýrobné služby a verejné spoločensko-kultúrne priestory, ktoré 
budú umiestnené v nižších podlažiach, ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo 
vyšších podlažiach. 

c) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 4NP pri pohľade z úrovne budúceho námestia a Malej 
ulice. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavby je možné, pričom v rámci 
podzemných podlaží vybudovať odstavné parkovacie stánia v rozsahu navrhovaného nápočtu 
statickej dopravy. Pripúšťa sa riešiť statickú dopravu vo viacerých podlažných úrovních. 
Hlavné pešie vstupy riešiť z námestia a ulice Malej. 

d)     Stavby polyfunkčných domov budú súčasťou projektového riešenia blokovej výstavby 
lemujúcej námestie a ulicu Malú z južnej strany, pričom sa pripúšťa etapizácia výstavby 
ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením štítových stien 
budúce dostavby v bloku.  
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e) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 2OV 
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : k

Z  
≤ 1,000 

f) Index podlažných plôch pre objekt s označením 2OV  
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) : i

PP
 ≤ 4,000 

g) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 2OV 
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 16,000 

 
B.8.1.3 Občianska vybavenosť a polyfunkčné bytové domy v bloku B4 CMZ s označením 3OV–

PBD, novostavby objektov v území medzi Štúrovou ulicou, Májovou ulicou a nábrežím 
rieky Kysuca. 

 

a) Pozemok s označením 3OV–PBD je určený pre polyfunkčnú občiansku vybavenosť a 
polyfunkčné bytové domy ktorá nahradí súčasnú výstavbu a ktorá bude slúžiť obyvateľom a 
návštevníkom mesta vo funkcii ako polyfunkčné objekty s prevádzakmi obchodu, nevýrobných 
služieb, ubytovania a bývania. Objekty sa stanú súčasťou kompaktnej blokovej zástavby 
lemujúcej nábrežie Kysuce a severozápadnom nároží Májovú ulicu. 

b) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné prevádzky, 
reštauračné zariadenia a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažiach, 
ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažích pri polyfunkčních 
bytových domoch. 

c) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 4NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné, pričom 
v rámci podzemného podlažia pod objektom občianskej vybavenosti je možné vybudovať 
odstavné parkovacie stánia v rozsahu navrhovaného nápočtu statickej dopravy. Hlavné pešie 
vstupy riešiť od ulice Štúrovej a Májovej ulice. 

d)     Stavby občianskej vybavenosti a polyfunkčných bytových domov budú súčasťou projektového 
riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj 
samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

e)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Štúrovu ulicu. V rámci vymedzeného pozemku riešiť 
výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy. Akceptovať návrh premiestnenia autobusovej 
zastávky MHD na Májovej ulici. 

f) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné automobilové komunikácie, pešie komunikácie a 
verejnú zeleň z autochtónnych druhov drevín a rastlín.  

g) Akceptovať ochranné pásmo 10m od vzdušnej päty ochrannej protipovodňovej  hrádze 
vodohospodársky významného toku Kysuca v ktorom nie je možné umiestniť nadzemné 
stavby. 

h) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 3OV– PBD  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) :     k

Z  
≤ 0,900 

i) Index podlažných plôch pre objekt s označením 3OV–PBD   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 0,400 

j) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 3OV–PBD   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 1,500 

 
B.8.1.4 Verejné priestranstvá bloku A1 CMZ s označením 4VP, plochy dopravnej obsluhy, pešie 

plochy a verejná zeleň medzi ulicami Májová a Hviezdoslavova. 
 

a) Pozemok s označením 4VP je určený pre riešenie verejných priestranstiev pri polyfunkčných 
bytových domoch a bytových domoch medzi ulicami Májová a Hviezdoslavova, súčasťou 
ktorých budú verejné obslužné automobilové komunikácie so statickou dopravou, pešie 
komunikáte a verejná zeleň, ktoré budú prednostne slúžiť obyvateľom lokality a návštevníkom 
mesta.  

b)  Akceptovať súčasný prístup hlavného pripojenia dopravnej obsluhy s napojením na Májovú 
ulicu. V rámci vymedzeného pozemku riešiť výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy 
doplnením obslužných komunikácií s parkoviskami a odstavnými stániami s napojením na 
Hviezdoslavovu ulicu. Akceptovať možnosť riešenia odstavných stání pozdĺž Májovej ulice. 
Akceptovať návrh premiestnenia autobusovej zastávky MHD na Májovej ulici. 

c) Verejnú zeleň riešiť z autochtónnych druhov drevín a rastlín. Vo vnútrobloku umožniť 
umiestnenie detských ihrísk a rekreačných športových plôch. 
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B.8.1.5 Polyfunkčná výstavba v časti bloku E2 CMZ s označením 5PV na Rázusovej ulici. 
 

a) Pozemok s označením 5PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a polyfunkčné bytové domy. 
Objekty sa stanú súčasťou kompaktnej blokovej zástavby lemujúcej Rázusovu ulicu po 
plánovanú križovatku s ulicou J. Kollára. 

b) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné prevádzky a 
nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažiach, ubytovanie, resp. bývanie, 
ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

c) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 3NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného terénu 
od Rázusovej ulice. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné. 
Hlavné pešie vstupy riešiť od Rázusovej ulice. 

d)     Stavby polyfunkčnej výstavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa 
etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca 
riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

e)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Rázusovu ulicu. V rámci vymedzeného pozemku 
riešiť výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy. 

f) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 5 PV  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : k

Z  
≤ 0,900 

g) Index podlažných plôch pre objekt s označením 5 PV   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 2,500 

h) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 5 PV   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 6,500 

 
B.8.1.6 Polyfunkčná výstavba v časti bloku E2 CMZ s označením 6PV na ulici J. Kollára 
 

a) Pozemok s označením 5PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a samostatne stojace rodinné 
domy s možnosťou umiestnenia neprevládajúcej občianskej vybavenosti. Objekty sa stanú 
súčasťou zástavby lemujúcej ulicu J. Kollára po plánovanú križovatku s Rázusovou ulicou. 

b) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť neprevládajúce obchodné 
prevádzky a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažích a bývanie, ktoré 
bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

c) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 2NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného terénu 
od ul. J. Kollára. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné. 
Hlavné pešie vstupy riešiť od  ulice J. Kollára. 

d)     Pri umiestňovaní stavieb, ich polohového a výškového umiestnenia, akceptovať prípadné 
podmienky ktoré vyplynú z svetelno – technického posudku denného osvetlenia (STN 73 
0580-1, zmena 2) a preslnenia (STN 73 4301). 

e)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. V rámci vymedzeného pozemku riešiť 
výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy. 

f) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 6PV  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) :     k

Z  
≤ 0,300 

g) Index podlažných plôch pre objekt s označením 6PV   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 0,500 

h) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 6PV   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 1,200 

 
B.8.1.7 Polyfunkčná výstavba v časti bloku E2 CMZ s označením 7PV na Podjavorinskej ulici  
 

a) Pozemok s označením 7PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a polyfunkčnú občiansku 
vybavenosť. Objekty riešené v blokovej forme sa stanú súčasťou zástavby lemujúcej 
Podjavorinskej ulicu. 

b) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné prevádzky, 
administratívu a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažiach, ubytovanie, 
resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

c) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 3NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné. Hlavné 
pešie vstupy riešiť od Podjavorinskej ulice. 

d)     Stavby polyfunkčnej výstavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa 
etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca 
riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

e)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Podjavorinskej ulicu. V rámci vymedzeného pozemku 
riešiť výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy. 
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f) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 7PV  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : k

Z  
≤ 0,600 

g) Index podlažných plôch pre objekt s označením 7PV   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 1,800 

h) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 7PV   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 6,000 

 
B.8.1.8 Polyfunkčná výstavba v časti bloku E3 CMZ s označením 8PV na ulici J. Kollára 
 

a) Pozemok s označením 8PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a polyfunkčnú občiansku 
vybavenosť. Objekty riešené v blokovej forme sa stanú súčasťou zástavby lemujúcej ulicu J. 
Kollára. 

b) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné prevádzky, 
administratívu a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažiach, ubytovanie, 
resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

c) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 3NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného terénu 
od ulice J. Kollára. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné. 
Hlavné pešie vstupy riešiť od ulice J. Kollára. 

d)     Stavby polyfunkčnej výstavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa 
etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca 
riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

e)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. V rámci vymedzeného pozemku riešiť 
výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy. Pripúšťa sa riešiť odstavenie vozidiel pod 
objektom resp. v nádvorí. 

f) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 8PV  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : k

Z  
≤ 0,850 

g) Index podlažných plôch pre objekt s označením 8PV   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 2,700 

h) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 8PV   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 7,000 

 
B.8.1.9 Plochy verejnej zelene v bloku E3 CMZ s označením 9VZ, plochy pôvodného 

židovského cintorína 
 

a) Pozemok s označením 9VZ je určený pre riešenie verejných priestranstiev v parkovej sadovej 
úprave, ktorá bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta.  

b)  Akceptovať navrhované pešie prístupy od ul. Podjavorinskej a J. Kollára. Akceptovať možnosť 
riešenia odstavných stání pozdĺž Podjavorinskej ulice. 

c) Verejnú zeleň riešiť z autochtónnych druhov drevín a rastlín. Vo vnútrobloku umožniť 
umiestnenie peších chodníkov, oddychových miest, výtvarných diel, drobnej architektúry, 
verejného osvetlenia sadovými osvetľovacími stožiarmi a pamätníkov. Pri riešení povrchových 
úprav peších komunikácií a plôch vylúčiť asfaltovú úpravu. Oplotenie areálu sa nepripúšťa. 

 
B.8.1.10 Individuálne radové garáže v časti bloku E3 CMZ s označením 10IG na ulici J. Kollára 
 

a) Pozemok s označením 10IG je určený pre umiestnenie individuálních radových garáží 
v kompaktnom radovom bloku.  

b) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 1NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu bude z nízkospádovej plochej strechy jednotne riešenej pre celý 
objekt. Podpivničenie stavieb nie je možné. Hlavné prístup riešiť od ulice J. Kollára. 

c)     Stavby garáží budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa etapizácia 
výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením 
štítových stien budúce dostavby jednotlivých garáží v bloku. 

d)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. Dodržať min. normový odstup objektu 
od okraja ul. J. Kollára (STN 73 6057 čl. 17). 

e) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 10IG  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : k

Z  
≤ 0,900 

f) Index podlažných plôch pre objekt s označením 10IG   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 0,900 

g) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 10IG   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 2,500 
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B.8.1.11 Individuálne radové garáže v časti bloku E4 CMZ s označením 11IG na ulici J. Kollára 
 

a) Pozemok s označením 11IG je určený pre umiestnenie individuálních radových garáží 
v kompaktnom radovom bloku.  

b) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 1NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu bude z nízkospádovej plochej strechy jednotne riešenej pre celý 
objekt. Podpivničenie stavieb nie je možné. Hlavné prístup riešiť od ulice J. Kollára. 

c)     Stavby garáží budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa etapizácia 
výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením 
štítových stien budúce dostavby jednotlivých garáží v bloku. 

d)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. Dodržať min. normový odstup objektu 
od okraja ul. J. Kollára (STN 73 6057 čl. 17). 

e) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 11IG  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : k

Z  
≤ 0,900 

f) Index podlažných plôch pre objekt s označením 11IG   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 0,900 

g) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 11IG   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 2,500 

 
B.8.1.12 Bytové domy v bloku K4 CMZ s označením 12BD, prestavba a nadstavba objektov 

pôvodnej MŠ v území pri ulici J. Kráľa 
 

a) Pozemok s označením 12BD je určený pre bytové domy, ktoré po prestavbe a nadstavbe 
nahradia súčasné funkčné využitie existujúcich objektov pôvodnej MŠ, pričom areál bude 
slúžiť pre umiestnenie obslužnej dopravy, verejnú zeleň a detské ihrisko.  

b) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 4NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Hlavné prístup riešiť od ulice J. Kráľa a 
peších chodníkov v dotyku s areálom ako súčasti sídliska HBV Žarec. 

c)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kráľa. V rámci vymedzeného pozemku riešiť 
výpočtovú normovú potrebu statickej dopravy. 

d) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné automobilové komunikácie, pešie komunikácie a 
verejnú zeleň z autochtónnych druhov drevín a rastlín.  

e) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 12BD  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) :     k

Z  
≤ 0,250 

f) Index podlažných plôch pre objekt s označením 12BD   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 0,850 

g) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 12BD   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 3,250 

 
B.8.1.13 Bytové domy v bloku K4 CMZ s označením 13BD-PBD, novostavba objektov bytových 

domov a polyfunkčného bytového domu v území medzi ulicou J. Kráľa a Kysuckou 
cestou 

 

a) Pozemok s označením 13BD-PBD je určený pre umiestnenie novostavby bytových domov a 
polyfunkčný bytový domu v kompaktnom bloku. Umožniť po majetko právnom vysporiadaní 
asanáciu súčasného rodinného domu umiestneného na vymedzenom pozemku. 

b) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 5NP-7NP, tak jako to je definované v grafickej časti pri 
pohľade z úrovne budúceho upraveného terénu od ulice J. Kráľa. Zastrešenie objektu môže 
byť ľubovolné. Hlavné peší prístup riešiť od ulice J. Kráľa. Akceptovať budúce významné 
severojužné pešie prepojenie v CMZ vedené západným okrajom bloku. 

c)     Umiestnené stavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa etapizácia 
výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením 
štítových stien budúce dostavby v bloku. 

d)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Kysuckú cestu vrátane priameho pripojenia kolmých 
odstavných stání na uvedenú komunikáciu. V rámci vymedzeného pozemku riešiť výpočtovú 
normovú potrebu statickej dopravy, pričom uvažovať aj s využitím podzemných podlaží pre 
umiestnenie statickej dopravy. 

e) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné automobilové komunikácie, pešie komunikácie, detské 
ihrisko a verejnú zeleň z autochtónnych druhov drevín a rastlín.  

f) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 13BD-PBD  
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 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) :     k
Z  

≤ 0,350 
g) Index podlažných plôch pre objekt s označením 13BD-PBD   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 2,250 

h) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 13BD-PBD   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 6,650 

 
B.8.1.14 Polyfunkčné domy v bloku H2 CMZ s označením 14PV, v území nárožia ulíc A. Hlinku 

a Kukučínova 
 

a) Pozemok s označením 14PV je určený pre umiestnenie polyfunkčných domov v kompaktnom 
bloku umiestnených v cieľovom území s pešou zónou. 

b) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 4NP vrátane podkroví. Zastrešenie objektu bude so 
šikmých striech s možnosťou využívania podkrovných priestorov. Hlavné pešie vstupy a 
dopravnú obsluhu riešiť od ulíc A. Hlinku a Kukučínova. V svislosti s dopravnou obsluhou 
akceptovať prípadné režimové obmedzenia vyplývajíce s umiestnenia stavieb v pešej zóne. 

c)     Umiestnené stavby budú súčasťou riešenia kompaktnej blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa 
etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca 
riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

d)  V rámci vymedzeného pozemku riešiť nevyhnutnú potrebu statickej dopravy, pričom je možné 
uvažovať aj s využitím podzemných podlaží a nádvorí pre umiestnenie statickej dopravy. 

e) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť pešie komunikácie. .  

h) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 14PV  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) :     k

Z  
≤ 1,000 

i) Index podlažných plôch pre objekt s označením 14PV   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 1,000 

j) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 14PV   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 12,000 

 
B.8.1.15 Polyfunkčné domy v bloku B1 CMZ s označením 15PV, v území nárožia ulíc Holého, 

Štúrova a Moyzesova 
 

a) Pozemok s označením 15PV je určený pre umiestnenie polyfunkčních bytových domov a 
bytových domov v kompaktnom bloku umiestnených v nárožích ulíc Holého, Štúrova a 
Moyzesova. 

b) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 3NP vrátane podkroví. Zastrešenie objektu bude so 
šikmých striech s možnosťou využívania podkrovných priestorov. Hlavné pešie vstupy a 
dopravnú obsluhu riešiť od ulíc Holého, Štúrova a Moyzesova. V súvislosti s dopravnou 
obsluhou akceptovať jednosmerný prístup cez podjazdy do vnútrobloku od ulice Štúrova 
s výjazdom na ulicu Holého.  

c)     Umiestnené stavby budú súčasťou riešenia kompaktnej blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa 
etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca 
riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

d)  V rámci vymedzeného pozemku riešiť nevyhnutnú potrebu statickej dopravy, pričom je možné 
uvažovať aj s prípadným využitím podzemných podlaží a nádvorí resp. vnútrobloku pre 
umiestnenie statickej dopravy. 

e) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné komunikácie vrátane statickej dopravy a pešie 
komunikácie.   

h) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 15PV  
 (je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) :     k

Z  
≤ 0,500 

i) Index podlažných plôch pre objekt s označením 13BD-PBD   
 (je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) :      i

PP
 ≤ 1,400 

j) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 13BD-PBD   
 (koľko m

3
 stavby je prípustných umiestniť na 1 m

2
 plochy pozemku) :      k

SO
 ≤ 4,900 

 
B.9 CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY  
 

 V území riešenej zóny neevidujeme žiadne chránené časti krajiny. 
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B.10 ETAPIZÁCIA, VECNÁ A ČASOVÁ KOORDINÁCIA USKUTOČŇOVANIA OBNOVY, 
PRESTAVBY, VÝSTAVBY, ASANÁCIÍ, VYHLÁSENIA CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY, 
OCHRANNÝCH PÁSIEM, ZMENY VYUŽITIA ÚZEMIA, INÝCH CIEĽOV A ÚLOH  

 

 Územia zmeny a doplnku 2013 CMZ je v súčasnosti čiastočne zastavané. Navrhované 
dostavby, prístavby a prestavby budú riešené samostatne a v ymysle navrhovaných zastavovacích 
podmienok. Z hľadiska stavieb v riešenom území evidujeme nefunkčný teplovod a dažďovú 
kanalizáciu. V riešených lokalitách evidujeme čiastočne realizované, obslužné komunikácie, pešie 
plochy a priestranstvá. Pri realizácii výstavby v jednotlivých lokalitách bude nevyhnutné aby sa stali 
súčasťou projektového riešenia ich prípadné rekonštrukcie ako súčasti investície jednotlivých 
investorov 
 Pre navrhovanú nadzemnú výstavbu je možné zabezpečiť samostatnú projektovú prípravu 
bez nevyhnutnej predprojektovej koordinácie so susednými stavbami mimo riešenia navrhovanej 
podzemnej parkovacej garáže pod Matičným námestím. Pri väčšine stavieb sa pripúšťa etapizácia 
výstavby ucelených častí  

Vecnú a časovú koordináciu v  etape prípravy jednotlivých umiestňovaných stavieb si však 
vyžiada riešenie podzemných garáží, resp. prístupov do týchto garáží pre navrhovanú okolitú 
výstavbu s podzemnými garážami a podzemným parkingom pod Matičným námestím. 

Súhlas s budúcim možným použitím pôdy na stavebné a iné zámery bol vydaný v schválenom 
ÚPN-mesta. V území uvažujeme s asanáciami v niektorých lokalitách s uvedením popisu v návrhu 
zastavovacích podmienok.  

 
B.11 POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVEBNÚ UZÁVERU A VYKONANIE 

ASANÁCIE  
 

 Do pozemkov, spadajúcich do verejnoprospešných stavieb budú začlenené : 
 

 Dopravné stavby : 
 Navrhované verejné komunikácie, vrátane vyvolaných stavebných úprav na existujúcich 
komunikaciách a stavby súvisiace s hlavnými rádmi technickej infraštruktúry. 

 VPS - D1 Navrhované verejné pešie komunikácie a priestranstvá v jednotlivých 
lokalitách. 

 VPS - D2 Navrhované verejné automobilové komunikácie v jednotlivých lokalitách. 
 VPS - D3 Navrhovaná podzemná parkovacia garáž v lokalite pod verejnými 

priestranstvami Matičného námestia, ktorá sa bude súčasťou priestoru vymedzenom pre 
celkové riešenie tejto stavby v ZaD Matičné námestie v koordinácii s ZaD 2013 v ktorej sa 
upravuje rozsah tejto stavby. 

 

Verejná zeleň : 
 VPS - Z  Navrhované plochy pre výsadbu verejnej zelene v jednotlivých lokalitách. 

 

Technická infraštruktúra : 
 VPS - I Navrhovaná komplexná technická infraštruktúra podmieňujúca výstavbu v území 

jednotlivých lokalít vrátane ich rekonštrukcií.  
 

 Vodohospodárske verejnoprospešné stavby 
 VPS – I1 Prekládka existujúcej kanalizácie profilu DN 300 v dĺžke cca 50 m. 

 

Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie elektrickou energiou    
 a zemným plynom : 

 VPS – I2  Výstavba kioskovej trafostanice 400 kVA v lokalite č. 3 – Hviezdoslavova 
 VPS – I3 Vybudovanie 22 kV káblového vedenia do navrhovanej trafostanice 
 VPS – I4 Preložka plánovaného 22 kV káblového vedenia do novej polohy mimo 

návrhovanej výstavby, vyvedeného z T 530 
 VPS – I5 STL prípojky plynu pre navrhované objekty 
 VPS – I6 Zrušenie nefunkčného tepelného potrubia 

 

Telekomunikačné stavby : 
 VPS – I7 Stavby a zariadenia súvisiace s pripojením navrhovaných objektov na miestnu  

        telekomunikačnú káblovú sieť – rozšírenie m.t.s. 
 
 Pre dané územie nenavrhujeme stavebnú uzáveru za podmienky dodržania navrhovaného 
riešenia v zmene a doplnku ÚPN-CMZ. V území uvažujeme s asanáciami, tie budú podmieňujúcou 
súčasťov pri riešení výstavby v lokalitách ktorých sa to dotýka. 
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B.12 CIVILNÁ OCHRANA  
 

 V projektových dokumentáciách jednotlivých objektov a blokov spôsob a rozsah ukrytia 
obyvateľstva riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm e) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach  na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických  podmienok zariadení civilnej ochrany. 
V stavbách s väčším sústredením osob riešiť a zabezpečovať ukrytie zamestnancov a osob 
prevzatých do starostlivosti a ukrytie obyvatelstva mesta v ochranných stavbách – úkrytoch rozdielne 
podľa kategorizácie území SR a pre obdobie vojen a vojnového stavu v súlade s §4 vzhlášky MV SR 
č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach  na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických  
podmienok zariadení civilnej ochrany. V súvislosti s CO akceptovať prípadné umiestnenie výstražných 
sirén v území podľa požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy v oblasti civilnej ochrany, odboru 
krízového riadenia pre splnenie požiadavky počuteľnosti dosahu výstražných sirén. 
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NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA, NÁVRH ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ 
 

Článok 1 
 

ÚVOD 
 

Návrh regulatívov územného rozvoja formuluje zásady priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia, vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú 
opatrenia v území, vyjadruje podmienky využitia územia a podmienky umiestňovania stavieb. Do 
záväzných častí územného plánu vymedzenom územím zmeny a doplnku ÚPN-CMZ Čadca 2013 sa 
v zmysle Vyhlášky – MŽP SR č.55 O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii, §13, začleňujú nasledovné regulatívy: 

 
Článok 2 

 

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA POZEMKOV A STAVIEB 

 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ a znení ZaD Matičné námestie v čl. 2 v bodoch 
(1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (12), ostáva v pôvodnom znení. Mení a nahrádza sa v úplnom 
znení v bodoch (3), (11). Dopĺňa sa o body (13), (14), (15). 
 

 (3) Riešené územie sa v základnej funkcii bude rozvíjať ako polyfunkčné, so zodpovedajúcou  
občianskou vybavenosťou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Akceptovať fakt, že rozvoj 
hospodárskej základne v riešenom územi sa bude rozvíjať len v rámci III. sektoru prevažne 
v rámci vymedzených priestorov pre polyfunkčné využitie v oblasti a zariadeniach cestovného 
ruchu, ubytovania a stravovacích zariadení, administratívy  a nevýrobných služeb. 

 (11) Z hľadiska ochrany prípadných neodkrytých archeologických nálezísk akceptovať : 
 a)   povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu mimo záchranného výskumu 

Krajskému pamiatkovému úradu Žilina podľa §40 ods.2) pamiatkového zákona a §127 
stavebného zákona, 

 b)    povinnosť, už pri príprave stavebnej činnosti, prípadne zv úplnom znení v bodoch 
emných prácach, osloviť KPÚ v Žiline, ktorého záväzné stanovisko  podľa §30 ods.4. 
Pamiatkového zákona v náväznosti na §41 ods.4 pamiatkového zákona bude podkladom 
pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s §140 ods.b) 
stavebného zákona. 

 c)   povinnosť vykonať záchranný výskum podľa §37 ods.1) a 3) a §39 ods.3) pamiatkového 
zákona pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá 
ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. 

(13) Akceptovať navrhovanú komplexnú prestavbu územia vrátane vyplývajúcich požiadaviek na 
asanácie stavieb a vyvolané preloženie sietí hlavných rádov technickej infraštruktúry. 

(14) Akceptovať požiadavky na vytvorenie atraktívneho parteru zodpovedajúceho významnému 
rozvojovému priestoru mesta.  

(15) V riešenom území nepripustiť umiestnenie výrobných zariadení a nehygienických prevádzok 
znižujúcich kvalitu životného a obytného prostredia. 

 
 

článok 3 
 

REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA ÚZEMIA 

 
(1) verejné dopravné vybavenie územia 

Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 3 v bod (1), 
písmeno b), c), d), e), f), g), h), i), j) ostáva v pôvodnom znení. Mení sa v úplnom znení v 
písmene a). 

 a) Rozhodujúcim dopravným vybavením v území budú pešie plochy a priestranstvá a 
riešenie obslužných automobilových komunikácií. Rešpektovať navrhovaný nadradený 
komunikačný systém mesta v zmysle ÚPN M Čadca. Rešpektovať navrhovaný 
komunikačný skelet, vrátane funkčnej triedy a kategórie komunikácií. 
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(2) verejné technické vybavenie územia – vodné hospodárstvo 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 3 v bod (2), 
písmeno a), b), c), d), e), g), ostáva v pôvodnom znení. Dopĺňa sa o písmeno h).  

 h) Dažďovú vodu zo spevnených plôch a striech objektov odvádzať existujúcou spoločnou 
kanalizačnou sieťou resp. realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území 
(vsakovacie zariadenia).   

 
(3) verejné technické vybavenie územia – energetika 

Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 3 v bod (3), 
písmeno a), b), c), d), e), g), h) ostáva v pôvodnom znení. Mení sa v úplnom znení v  písmene 
c) a f).  

c)    Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
f)     Riešiť potrebu tepla naďalej decentraliyovaným spôsobom s využitím zemného plynu. 
 

(4) verejné technické vybavenie územia - telekomunikácie 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ a znení ZaD Matičné námestie v čl. 3 v bod (4), 
ostáva v pôvodnom znení. 
 

(5) Civilná ochrana 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ a znení ZaD Matičné námestie v čl. 3 v bod (5) 
sa dopĺňa v novom znení. 
a) V projektových dokumentáciách jednotlivých objektov a blokov spôsob a rozsah ukrytia 

obyvateľstva riešiť podľa §4 ods.3 a §15 ods.1 písm e) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. 
o podrobnostiach  na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických  
podmienok zariadení civilnej ochrany. V stavbách s väčším sústredením osob riešiť a 
zabezpečovať ukrytie zamestnancov a osob prevzatých do starostlivosti a ukrytie 
obyvatelstva mesta v ochranných stavbách – úkrytoch rozdielne podľa kategorizácie 
území SR a pre obdobie vojen a vojnového stavu v súlade s §4 vzhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o podrobnostiach  na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V súvislosti s CO akceptovať prípadné 
umiestnenie výstražných sirén v území podľa požiadaviek príslušných orgánov štátnej 
správy v oblasti civilnej ochrany, odboru krízového riadenia pre splnenie požiadavky 
počuteľnosti dosahu výstražných sirén. 

 
článok 4 

 

REGULATÍVY UMIESTŇOVANIA STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH POZEMKOCH, 
URBÁRNYCH PRIESTOROCH S URČENÍM ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK 

 

(1) Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 4 v bod (1), 
ostáva v pôvodnom znení a dopĺňa sa o znenie ... pre čiastkovo vymedzené funkčné 
a priestorovo homogénne jednotky označené  1OV, 2OV, 3OV-PBD, 4VP, 5PV, 6PV, 7PV, 
8PV, 9VZ,10IG,11IG, 12BD, 13PD-PBD, 14PV, 15PV.... 

 

(2) Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 4 v bod (2), 
písmeno a), b), c), d), e), ostáva v pôvodnom znení. Mení sa v úplnom znení písmeno f)  
a dopĺňa sa o znenie pod písmenami g), h), ch), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u).  
Všeobecné podmienky platné pre celé riešené územie zóny : 

 f) Dôsledne v území zóny zabezpečiť realizáciu separovaného zberu odpadu, s cieľom 
zníženia odvozu odpadov na mestom zozmluvnenú skládku, v zmysle schváleného 
Programu odpadového hospodárstva mesta Čadca. V súvislosti s riešením odpadov 
akceptovať : 

  f1) schválený Program odpadového hospodárstva mesta Čadca, 
  f2)  zabezpečenie pravidelného odvozu a zneškodńovania TKO, separovaného 

komunálneho odpadu, prípadne stavebných odpadov a ich likvidáciu oprávnenou 
orgnizáciou, 

  f3)  neuvažovať s vytváraním skládok odpadu a zberného dvora separovaného 
odpadu, 
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  f4)  problematiku kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu riešiť mimo územia 
zóny v polohe určenej príslušným útvarom MsÚ v Čadci a likvidáciu riešiť určenou 
oprávnenou organizáciou. 

  f5) nádoby na separovaný komunálny odpad umiestniť na pozemku vymedzenom pre 
umiestnenie stavby v regulovanom priestore, pričom umožniť voľný prístup 
k nádobám z verejného priestranstva. Zabezpečiť priame vetranie priestorov pre 
nádoby a kontajnery umiestnené v stavbe, prípadne v prekrytej časti stavby. 

g)  Akceptovať že, navrhované urbanistické riešenie výstavby a celkovej prestavby    
v riešenom území si vyžiada vzájomnú tolerantnost investorov a užívateľov jednotlivých 
stavieb hlavne v svislosti s možnou etapovitosťou a aditívnosťou výstavby do kompaktnej 
blokovej výstavby.  

 h) Akceptovať požiadavku atraktívneho parteru pri umiestňovaných stavbách  vytvárajúc 
prostredie centra s vhodnými verejne prístupnými prevádzkami obchodu a verejných 
nevýrobných služieb zodpovedajúcimi významnému rozvojovému priestoru mesta. 
Dostupnými prostriedkami navigovať investorov k umiestňovaniu stavieb s dôrazom na 
atraktivitu parteru s možnosťou sezónneho prepojenia do verejných priestranstiev. 

 ch) Nepripustiť umiestnenie výrobných zariadení a nehygienických prevádzok znižujúcich 
kvalitu životného a obytného prostredia. 

 i)  Z hľadiska ochrany prípadných neodkrytých archeologických nálezísk akceptovať: 
  i1)   povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu mimo záchranného 

výskumu Krajskému pamiatkovému úradu Žilina podľa §40 ods.2) pamiatkového 
zákona a §127 stavebného zákona. 

  i2)    povinnosť, už pri príprave stavebnej činnosti, prípadne zemných prácach, osloviť 
KPÚ v Žiline, ktorého záväzné stanovisko  podľa §30 ods.4. Pamiatkového zákona 
v náväznosti na §41 ods.4 pamiatkového zákona bude podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s §140 ods.b) stavebného 
zákona. 

  i3)   povinnosť vykonať záchranný výskum podľa §37 ods.1) a 3) a §39 ods.3) 
pamiatkového zákona pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, 
kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. 

 j) Riešenie novostavieb zabezpečiť v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie v súčinnosti s STN 734301. 

 k) Pri následnej projektovej príprave stavieb akceptovať požiadavky protipožiarnej 
bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi podľa §4 
písm.q) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a §37 ods. 1, písm. b) vyhlášky MV SR  č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov a uvedenú problematiku riešiť v súlade s vyhláškou MV SR 
č. 699/2004 Z.z. - §16, ods.3. V rámci projektovej prípravy stavieb riešiť aj projekt 
požiarnej ochrany špecialistom požiarnej ochrany v zmysle §9, ods.3), písm.a) Zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 l) Pri stavbách nad štyri nadzemné podlažia uvažovať s výťahmi. 
 m) Pri realizácii stavieb aplikovať moderné technológie tzv. inteligentných budov v oblasti 

merania a riadenia ich prevádzky. 
 n)    Objekty riešiť v súlade so zákonom o energetickej hospodárnosti stavieb. 
 o)  V rámci projektovej dokumentácie a komplexného riešenia jednotlivých blokov a stavieb 

riešiť aj sadové úpravy stavieb, vrátane okolitých priestorov stavby spadajúcich do 
vymedzeného pozemku stavby – budúceho verejne prístupného priestranstva. Funkčné a 
prevádzkové riešenie zelene exteriéru nesmie byť limitované vedením inžinierskych sietí 
a návrh inžinierskych sietí riešiť tak, aby neobmedzovalo možnosť výsadby stromov a 
stromoradí. 

 p)   Reklamné informačné a propagačné zariadenia v navrhovanom území riešiť v súlade 
s platným VZN mesta Čadca pre tieto zariadenia.. 

 r)     Rešpektovať platné legislativne predpisy štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle 
zákona č.137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR 
č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

  s) Pri riešení verejnej zelene uprednostnit použitie autochtónnych druhov rastlín a drevín. 
t) V čl.4, bode 3 sú pre čiastkovo vymedzené funkčné a priestorovo homogénne jednotky 

definované :   
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 t1) Koeficientom zastavanosti ktorým je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a 
plochou pozemku 

 t2) Indexom podlažných plôch ktorým je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a 
plochou pozemku 

 t3) Koeficientom stavebného objemu ktorým je koľko m
3
 stavby je prípustných 

umiestniť na 1 m
2
 plochy pozemku 

 u) V rámci vymedzených pozemkov a lokalít riešiť normovú potrebu statickej dopravy. 
 
(3) Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 4 v bod (3), 

ostáva v pôvodnom znení a dopĺňa sa o znenie pre čiastkovo vymedzené funkčné a priestorovo 
homogénne jednotky označené 1OV, 2OV, 3OV-PBD, 4VP, 5PV, 6PV, 7PV, 8PV, 
9VZ,10IG,11IG, 12BD, 13PD-PBD, 14PV a 15PV. 

 Podmienky platné pre čiastkovo vymedzené funkčné a priestorovo homogénne jednotky 
zóny : 

 

a) Verejné priestranstvá severne a západne od bloku C4 CMZ s označením 1OV Matičné 
námestie – Malá ulica pešie plochy, verejná zeleň, malá architektúra 
a1) Pozemok s označením 1OV je určený pre občiansku vybavenosť – verejné priestranstvá, 

ktoré budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta vo funkcii obslužných komunikácií, 
verejných peších plôch a priestranstiev s verejnou zeleňou, s drobnou architektúrou a 
výtvarnými dielami zakomponovanými v rámci plôch budúceho ústredného priestoru 
mesta. 

a2) Sadové a parkové úpravy vo vymedzenom území riešiť z autochtónnych drevín a rastlín.  
a3) Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií a plôch vylúčiť asfaltovú úpravu. 
a4) Pod námestím je možné umiestniť podzemnú parkovaciu garáž resp. jej súvisiacu časť 

s ostatným priestorom námestia. 
 

b) Občianska vybavenosť v bloku C4 CMZ s označením 2OV, občianska vybavenosť - 
polyfunkčné domy Matičné námestie – Malá ulica 
b1) Pozemok s označením 2OV je určený pre polyfunkčnú občiansku vybavenosť 

s prevádzakmi obchodu, nevýrobných služieb, spoločenských priestorov ubytovania a 
bývania. Objekt sa stane súčasťou kompaktnej blokovej zástavby lemujúcej námestie 
v juhovýchodnom nároží a južnej časti Malej ulice. 

b2) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné prevádzky, 
reštauračné zariadenia, nevýrobné služby a verejné spoločensko-kultúrne priestory, ktoré 
budú umiestnené v nižších podlažiach, ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené 
vo vyšších podlažiach. 

b3) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 4NP pri pohľade z úrovne budúceho námestia a 
Malej ulice. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavby je možné, 
pričom v rámci podzemných podlaží je možné vybudovať odstavné a parkovacie stánia. 
Pripúšťa sa riešiť statickú dopravu vo viacerých podlažných úrovních. Hlavné pešie 
vstupy riešiť z námestia a ulice Malej. 

b4) Stavby polyfunkčných domov budú súčasťou projektového riešenia blokovej výstavby 
lemujúcej námestie a ulicu Malú z južnej strany, pričom sa pripúšťa etapizácia výstavby 
ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením štítových 
stien budúce dostavby v bloku.  

b5) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 2OV :  k
Z  

≤ 1,000 
b6) Index podlažných plôch pre objekt s označením 2OV :  i

PP
 ≤ 4,000 

b7) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 2OV :      k
SO

 ≤ 16,000 
 
c) Občianska vybavenosť a polyfunkčné bytové domy v bloku B4 CMZ s označením 3OV–

PBD, novostavby objektov v území medzi Štúrovou ulicou, Májovou ulicou a nábrežím 
rieky Kysuca. 
c1) Pozemok s označením 3OV–PBD je určený pre polyfunkčnú občiansku vybavenosť a 

polyfunkčné bytové domy ktorá nahradí súčasnú výstavbu vo funkcii ako polyfunkčných 
objektov s prevádzakmi obchodu, nevýrobných služieb, ubytovania a bývania. Objekty 
sa stanú súčasťou kompaktnej blokovej zástavby lemujúcej nábrežie Kysuce a 
severozápadnom nároží Májovú ulicu. 

c2) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné 
prevádzky, reštauračné zariadenia a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené 
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v nižších podlažiach, ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších 
podlažích pri polyfunkčních bytových domoch. 

c3) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 4NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné, 
pričom v rámci podzemného podlažia pod objektom občianskej vybavenosti je možné 
vybudovať odstavné parkovacie stánia. Hlavné pešie vstupy riešiť od ulice Štúrovej a 
Májovej ulice. 

 c4)     Stavby občianskej vybavenosti a polyfunkčných bytových domov budú súčasťou 
projektového riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa etapizácia výstavby 
ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením štítových 
stien budúce dostavby v bloku. 

 c5)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Štúrovu ulicu. V rámci vymedzeného pozemku 
riešiť normovú potrebu statickej dopravy. Akceptovať návrh premiestnenia autobusovej 
zastávky MHD na Májovej ulici. 

 c6) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné automobilové komunikácie, pešie komunikácie a 
verejnú zeleň z autochtónnych druhov drevín a rastlín.  

 c7) Akceptovať ochranné pásmo 10m od vzdušnej päty ochrannej protipovodňovej  hrádze 
vodohospodársky významného toku Kysuca v ktorom nie je možné umiestniť nadzemné 
stavby. 

 c8) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 3OV– PBD :      k
Z  

≤ 0,900 
 c9) Index podlažných plôch pre objekt s označením 3OV–PBD :      i

PP
 ≤ 0,400 

 c10) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 3OV–PBD :    k
SO

 ≤ 1,500 
 
d) Verejné priestranstvá bloku A1 CMZ s označením 4VP, plochy dopravnej obsluhy, pešie 

plochy a verejná zeleň medzi ulicami Májová a Hviezdoslavova. 
d1) Pozemok s označením 4VP je určený pre riešenie verejných priestranstiev pri 

polyfunkčných bytových domoch a bytových domoch medzi ulicami Májová a 
Hviezdoslavova, súčasťou ktorých budú verejné obslužné automobilové komunikácie so 
statickou dopravou, pešie komunikáte a verejná zeleň.  

 d2)  Akceptovať súčasný prístup hlavného pripojenia dopravnej obsluhy s napojením na 
Májovú ulicu. V rámci vymedzeného pozemku riešiť doplnenie obslužných komunikácií 
s parkoviskami a odstavnými stániami s napojením na Hviezdoslavovu ulicu. 
Akceptovať možnosť riešenia odstavných stání pozdĺž Májovej ulice. Akceptovať návrh 
premiestnenia autobusovej zastávky MHD na Májovej ulici. 

 d3) Verejnú zeleň riešiť z autochtónnych druhov drevín a rastlín. Vo vnútrobloku umožniť 
umiestnenie detských ihrísk a rekreačných športových plôch. 

  
e) Polyfunkčná výstavba v časti bloku E2 CMZ s označením 5PV na Rázusovej ulici.  

e1) Pozemok s označením 5PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a polyfunkčné bytové 
domy. Objekty sa stanú súčasťou kompaktnej blokovej zástavby lemujúcej Rázusovu 
ulicu po plánovanú križovatku s ulicou J. Kollára. 

e2) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné 
prevádzky a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažiach, 
ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

e3) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 3NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu od Rázusovej ulice. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie 
stavieb je možné. Hlavné pešie vstupy riešiť od Rázusovej ulice. 

 e4)     Stavby polyfunkčnej výstavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa 
pripúšťa etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby 
umožňujúca riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

 e5)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Rázusovu ulicu.  
 e6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 5 PV :      k

Z  
≤ 0,900 

 e7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 5 PV :       i
PP

 ≤ 2,500 
 e8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 5 PV :      k

SO
 ≤ 6,500 

 
f) Polyfunkčná výstavba v časti bloku E2 CMZ s označením 6PV na ulici J. Kollára. 

f1) Pozemok s označením 5PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a samostatne stojace 
rodinné domy s možnosťou umiestnenia neprevládajúcej občianskej vybavenosti. 
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Objekty sa stanú súčasťou zástavby lemujúcej ulicu J. Kollára po plánovanú križovatku 
s Rázusovou ulicou. 

f2) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť neprevládajúce 
obchodné prevádzky a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších podlažích a 
bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

f3) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 2NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu od ul. J. Kollára. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb 
je možné. Hlavné pešie vstupy riešiť od  ulice J. Kollára. 

 f4)     Pri umiestňovaní stavieb, ich polohového a výškového umiestnenia, akceptovať 
prípadné podmienky ktoré vyplynú z svetelno – technického posudku denného 
osvetlenia (STN 73 0580-1, zmena 2) a preslnenia (STN 73 4301). 

 f5)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. 
 f6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 6PV :      k

Z  
≤ 0,300 

 f7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 6PV :       i
PP

 ≤ 0,500 
 f8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 6PV :      k

SO
 ≤ 1,200 

 
g) Polyfunkčná výstavba v časti bloku E2 CMZ s označením 7PV na Podjavorinskej ulici.  

g1) Pozemok s označením 7PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a polyfunkčnú 
občiansku vybavenosť. Objekty riešené v blokovej forme sa stanú súčasťou zástavby 
lemujúcej Podjavorinskej ulicu. 

g2) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné 
prevádzky, administratívu a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších 
podlažiach, ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

g3) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 3NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie stavieb je možné. 
Hlavné pešie vstupy riešiť od Podjavorinskej ulice. 

 g4)     Stavby polyfunkčnej výstavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa 
pripúšťa etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby 
umožňujúca riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

 g5)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Podjavorinskej ulicu.  

 g6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 7PV :       k
Z  

≤ 0,600 
 g7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 7PV :       i

PP
 ≤ 1,800 

 g8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 7PV :      k
SO

 ≤ 6,000 
 
h) Polyfunkčná výstavba v časti bloku E3 CMZ s označením 8PV na ulici J. Kollára. 

h1) Pozemok s označením 8PV je určený pre polyfunkčnú výstavbu a polyfunkčnú 
občiansku vybavenosť. Objekty riešené v blokovej forme sa stanú súčasťou zástavby 
lemujúcej ulicu J. Kollára. 

h2) V objektoch vymedzenom regulovanými čiarami je možné umiestniť obchodné 
prevádzky, administratívu a nevýrobné služby, ktoré budú umiestnené v nižších 
podlažiach, ubytovanie, resp. bývanie, ktoré bude umiestnené vo vyšších podlažiach. 

h3) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 3NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 
terénu od ulice J. Kollára. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Podpivničenie 
stavieb je možné. Hlavné pešie vstupy riešiť od ulice J. Kollára. 

 h4)     Stavby polyfunkčnej výstavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa 
pripúšťa etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby 
umožňujúca riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

 h5)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. Pripúšťa sa riešiť odstavenie 
vozidiel pod objektom resp. v nádvorí. 

 h6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 8PV :  k
Z  

≤ 0,850 
 h7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 8PV :      i

PP
 ≤ 2,700 

 h8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 8PV :      k
SO

 ≤ 7,000 
 
i) Plochy verejnej zelene v bloku E3 CMZ s označením 9VZ, plochy pôvodného 

židovského cintorína. 
i1) Pozemok s označením 9VZ je určený pre riešenie verejných priestranstiev v parkovej 

sadovej úprave, ktorá bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta.  
 i2)  Akceptovať navrhované pešie prístupy od ul. Podjavorinskej a J. Kollára. Akceptovať 

možnosť riešenia kolmých odstavných stání pozdĺž Podjavorinskej ulice, z jej západnej 
strany. 
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 i3) Verejnú zeleň riešiť z autochtónnych druhov drevín a rastlín. Vo vnútrobloku umožniť 
umiestnenie peších chodníkov, oddychových miest, výtvarných diel, drobnej 
architektúry, verejného osvetlenia sadovými osvetľovacími stožiarmi a pamätníkov. 
Oplotenie areálu sa nepripúšťa. 

 
j) Individuálne radové garáže v časti bloku E3 CMZ s označením 10IG a 11IG na ulici J. 

Kollára. 
j1) Pozemky s označením 10IG a 11IG sú určené pre umiestnenie individuálních radových 

garáží v kompaktnom radovom bloku.  
j2) Max. podlažnosť objektu nepresiahne 1NP pri pohľade z úrovne budúceho upraveného 

terénu. Zastrešenie objektu bude z nízkospádovej plochej strechy jednotne riešenej pre 
celý objekt. Podpivničenie stavieb nie je možné. Hlavné prístup riešiť od ulice J. Kollára. 

 j3)     Stavby garáží budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa etapizácia 
výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca riešením 
štítových stien budúce dostavby jednotlivých garáží v bloku. 

 j4)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kollára. Dodržať min. normový odstup 
objektu od okraja ul. J. Kollára (STN 73 6057 čl. 17). 

 j5) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 10IG a 11IG :  k
Z  

≤ 0,900 
 j6) Index podlažných plôch pre objekt s označením 10IG a 11IG :       i

PP
 ≤ 0,900 

 j7) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 10IG a 11IG :      k
SO

 ≤ 2,500 
 
k) Bytové domy v bloku K4 CMZ s označením 12BD, prestavba a nadstavba objektov 

pôvodnej MŠ v území pri ulici J. Kráľa. 
k1) Pozemok s označením 12BD je určený pre bytové domy, ktoré po prestavbe a 

nadstavbe nahradia súčasné funkčné využitie existujúcich objektov pôvodnej MŠ, 
pričom areál bude slúžiť pre umiestnenie obslužnej dopravy, verejnú zeleň a detské 
ihrisko.  

k2) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 4NP pri pohľade z úrovne budúceho 
upraveného terénu. Zastrešenie objektu môže byť ľubovolné. Hlavné prístup riešiť od 
ulice J. Kráľa a peších chodníkov v dotyku s areálom ako súčasti sídliska HBV Žarec. 

 k3)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na ulicu J. Kráľa. 
 k4) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 

nadzemnou výstavbou riešiť obslužné automobilové komunikácie, pešie komunikácie a 
verejnú zeleň z autochtónnych druhov drevín a rastlín.  

 k5) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 12BD :       k
Z  

≤ 0,250 
 k6) Index podlažných plôch pre objekt s označením 12BD :       i

PP
 ≤ 0,850 

 k7) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 12BD :       k
SO

 ≤ 3,250 
 
l) Bytové domy v bloku K4 CMZ s označením 13BD-PBD, novostavba objektov bytových 

domov a polyfunkčného bytového domu v území medzi ulicou J. Kráľa a Kysuckou 
cestou. 
l1) Pozemok s označením 13BD-PBD je určený pre umiestnenie novostavby bytových 

domov a polyfunkčný bytový domu v kompaktnom bloku. Umožniť po majetko právnom 
vysporiadaní asanáciu súčasného rodinného domu umiestneného na vymedzenom 
pozemku. 

l2) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 5NP-7NP, tak jako to je definované v grafickej 
časti pri pohľade z úrovne budúceho upraveného terénu od ulice J. Kráľa. Zastrešenie 
objektu môže byť ľubovolné. Hlavné peší prístup riešiť od ulice J. Kráľa. Akceptovať 
budúce významné severojužné pešie prepojenie v CMZ vedené západným okrajom 
bloku. 

 l3)     Umiestnené stavby budú súčasťou riešenia blokovej výstavby, pričom sa pripúšťa 
etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby umožňujúca 
riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

 l4)  Dopravnú obsluhu riešiť s napojením na Kysuckú cestu vrátane priameho pripojenia 
kolmých odstavných stání na uvedenú komunikáciu. V rámci vymedzeného pozemku 
uvažovať aj s využitím podzemných podlaží pre umiestnenie statickej dopravy. 

 l5) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné automobilové komunikácie, pešie komunikácie, 
detské ihrisko a verejnú zeleň z autochtónnych druhov drevín a rastlín.  

 l6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 13BD-PBD :      k
Z  

≤ 0,350 
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 l7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 13BD-PBD :       i
PP

 ≤ 2,250 
 l8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 13BD-PBD :      k

SO
 ≤ 6,650 

 
m) Polyfunkčné domy v bloku H2 CMZ s označením 14PV, v území nárožia ulíc A. Hlinku 

a Kukučínova. 
m1) Pozemok s označením 14PV je určený pre umiestnenie polyfunkčných domov 

v kompaktnom bloku umiestnených v cieľovom území s pešou zónou. 
m2) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 4NP vrátane podkroví. Zastrešenie objektu bude 

so šikmých striech s možnosťou využívania podkrovných priestorov. Hlavné pešie 
vstupy a dopravnú obsluhu riešiť od ulíc A. Hlinku a Kukučínova. V svislosti 
s dopravnou obsluhou akceptovať prípadné režimové obmedzenia vyplývajíce 
s umiestnenia stavieb v pešej zóne. 

 m3)     Umiestnené stavby budú súčasťou riešenia kompaktnej blokovej výstavby, pričom sa 
pripúšťa etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby 
umožňujúca riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

 m4)  V rámci vymedzeného pozemku riešiť nevyhnutnú potrebu statickej dopravy, pričom je 
možné uvažovať aj s využitím podzemných podlaží a nádvorí pre umiestnenie statickej 
dopravy. 

 m5) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť pešie komunikácie. .  

 m6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 14PV :   k
Z  

≤ 1,000 
 m7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 14PV :       i

PP
 ≤ 1,000 

 m8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 14PV :       k
SO

 ≤ 12,000 
 
n) Polyfunkčné domy v bloku B1 CMZ s označením 15PV, v území nárožia ulíc Holého, 

Štúrova a Moyzesova. 
n1) Pozemok s označením 15PV je určený pre umiestnenie polyfunkčních bytových domov 

a bytových domov v kompaktnom bloku umiestnených v nárožích ulíc Holého, Štúrova a 
Moyzesova. 

n2) Max. podlažnosť objektov nepresiahne 3NP vrátane podkroví. Zastrešenie objektu bude 
so šikmých striech s možnosťou využívania podkrovných priestorov. Hlavné pešie 
vstupy a dopravnú obsluhu riešiť od ulíc Holého, Štúrova a Moyzesova. V súvislosti 
s dopravnou obsluhou akceptovať jednosmerný prístup cez podjazdy do vnútrobloku od 
ulice Štúrova s výjazdom na ulicu Holého.  

 n3)     Umiestnené stavby budú súčasťou riešenia kompaktnej blokovej výstavby, pričom sa 
pripúšťa etapizácia výstavby ucelených častí, a tak aj samostatná realizácia stavby 
umožňujúca riešením štítových stien budúce dostavby v bloku. 

 n4)  V rámci vymedzeného pozemku je možné uvažovať aj s prípadným využitím 
podzemných podlaží a nádvorí resp. vnútrobloku pre umiestnenie statickej dopravy. 

 n5) Oplotenie výstavby v riešenej lokalite nie je prípustné. Na nezastavaných plochách 
nadzemnou výstavbou riešiť obslužné komunikácie vrátane statickej dopravy a pešie 
komunikácie.   

 n6) Koeficient zastavanosti pre objekt s označením 15PV :       k
Z  

≤ 0,500 
 n7) Index podlažných plôch pre objekt s označením 13BD-PBD :       i

PP
 ≤ 1,400 

 n8) Koeficient stavebného objemu pre objekt s označením 13BD-PBD :      k
SO

 ≤ 4,900 
 

článok 5 
 

URČENIE NEVYHNUTNEJ VYBAVENOSTI STAVIEB 
 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 5 v bod (1), 
ostáva v pôvodnom znení a dopĺňa sa o body (2), (3), (4), (5), (6), (7). 

 
(2) Riešenie novostavieb zabezpečiť v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie v súčinnosti s STN 734301. 

(3) Pri následnej projektovej príprave stavieb akceptovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti 
vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi podľa §4 písm.q) zákona NR 
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §37 ods. 1, písm. 
b) vyhlášky MV SR  č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
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a uvedenú problematiku riešiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. - §16, ods.3. 
V rámci projektovej prípravy stavieb riešiť aj projekt požiarnej ochrany špecialistom požiarnej 
ochrany v zmysle §9, ods.3), písm.a) Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

(4) Pri realizácii stavieb aplikovať moderné technológie tzv. inteligentných budov v oblasti merania 
a riadenia ich prevádzky. 

(5)    Objekty riešiť v súlade so zákonom o energetickej hospodárnosti stavieb. Technické parametre 
jednotlivých stavieb musia spĺňať podmienky Zákona o energetickej hospodárnosti stavieb 
s povinným obstarávaním energetických auditov, v zmysle celkovej energetickej koncepcie EÚ 
pre oblasť stavebníctva. 

 
článok 6 

 

REGULATÍVY ZAČLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ ZÁSTAVBY,   
PAMIATKOVÝCH REZERVÁCIÍ, DO PAMIATKOVÝCH ZÓN A DO OSTATNEJ KRAJINY 

 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ a znení ZaD Matičné námestie v čl. 6 v bod (1), 
ostáva v pôvodnom znení. 

 
článok 7 

 

URČENIE STAVIEB, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
 

Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ a znení ZaD Matičné námestie v čl. 7 v bod (1), 
sa mení v úplnom znení a ruší sa o bod (2).   

(1) Územný plán zóny nenahrádza územné rozhodnutie o umiestňovaní stavieb. 
 

článok 8 
 

POŽIADAVKY NA DELENIE A SCEĽOVANIE POZEMKOV 
 

Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 8 v bodoch 
(1) a (2) ostáva v pôvodnom znení.  

 

článok 9 
 

POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A NA VYKONANIE 
ASANÁCIE V RIEŠENOM ZASTAVANOM ÚZEMÍ 

 
Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ  a znení ZaD Matičné námestie v čl. 9 v bod (1) 
a (2) sa nahrádza úplným novým znením s doplnením o body (3), (4), (5).  

(1) Pozemky pre navrhované verejné automobilové komunikácie, vrátane komplexných 
rekonštrukcií existujúcich, a tiež vyvolané stavebné úpravy na existujúcich komunikaciách ako 
súčasť revitalizácie verejných priestranstiev. 

(2)  Pozemky pre navrhované verejné pešie komunikácie, vrátane existujúcich peších komunikácií 
určených na rekonštrukciu ako súčasť revitalizácie verejných priestranstiev a pozemky pre 
výstavbu cyklistických komunikácií. 

(3)  Pozemky pre navrhované plochy pre výsadbu verejnej zelene a revitalizáciu existujúcej zelene 
ako súčasť revitalizácie verejných priestranstiev. 

(4)  Navrhovaná komplexná technická infraštruktúra podmieňujúca výstavbu v území a s ňou 
súvisiace pozemky. 

(5) V území sa uvažuje s vykonaním asanácií, akceptovať ich vykonanie ktorá je viazaná na 
koncepciu navrhovaného rozvoja v jednotlivých lokalitách riešeného územia.  

 

 

článok 10 
 

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 
 

Text záväznej časti v platnom znení ÚPN CMZ a znení ZaD Matičné námestie v čl. 10 v bodoch 
(1), (2) a (3) ostáva v pôvodnom znení a dopĺňa sa o body (4), (5), (6) s uvedením poradového 
čísla VPS 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11) uvedeného v grafickej časti platného pre ZaD 
2013 nasledovne:  
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(6) Dopravné stavby : 
Navrhované verejné komunikácie, vrátane vyvolaných stavebných úprav na existujúcich 
komunikaciách a stavby súvisiace s hlavnými rádmi technickej infraštruktúry. 
1) Navrhované verejné pešie komunikácie a priestranstvá v jednotlivých lokalitách. 
2) Navrhované verejné automobilové komunikácie v jednotlivých lokalitách. 
3) Navrhovaná podzemná parkovacia garáž v lokalite pod verejnými priestranstvami 

Matičného námestia, ktorá sa bude súčasťou priestoru vymedzenom pre celkové riešenie 
tejto stavby v ZaD Matičné námestie v koordinácii s ZaD 2013 v ktorej sa upravuje rozsah 
tejto stavby. 

 
(5) Verejná zeleň : 

4) Navrhované plochy pre výsadbu verejnej zelene v jednotlivých lokalitách. 
 
(6) Technická infraštruktúra : 

Navrhovaná komplexná technická infraštruktúra podmieňujúca výstavbu v území jednotlivých 
lokalít vrátane ich rekonštrukcií.  

    
a) Vodohospodárske verejnoprospešné stavby 

5) Prekládka existujúcej kanalizácie profilu DN 300 v dĺžke cca 50 m. 
 

b) Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie elektrickou energiou 
a zemným plynom 

 6) Výstavba kioskovej trafostanice 400 kVA v lokalite č. 3 – Hviezdoslavova 
 7) Vybudovanie 22 kV káblového vedenia do navrhovanej trafostanice 
 8) Preložka plánovaného 22 kV káblového vedenia do novej polohy mimo návrhovanej 

výstavby, vyvedeného z T 530 
 9) STL prípojky plynu pre navrhované objekty 
 10) Zrušenie nefunkčného tepelného potrubia 

 
c) Telekomunikačné stavby 

11) Stavby a zariadenia súvisiace s pripojením navrhovaných objektov na miestnu 
telekomunikačnú káblovú sieť – rozšírenie m.t.s. 

 
 
 



Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M. Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina 
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, mob.: 0903 370 818, e-mail: peter.nezval@gmail.com 

 

 

ÚPN-CMZ Čadca, zmena a doplnok 2013, návrh riešenia 36 

C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
 
 V časti A. Základné údaje a B. Riešenie územného plánu sú uvedené všetky potrebné 
náležitosti v zmysle platnej legislatívy pre obsahovú a rozsahovú časť zmeny a doplnku 2013 ÚPN-
CMZ.  

V stupni návrh riešenia neuvádzame žiadne doplňujúce údaje. 

 
 
C. DOKLADOVÁ ČASŤ 
 
 Dokladová časť zmeny a doplnku 2013 ÚPN-CMZ je súčasťou elaborátu zástupcu 
obstarávateľa.  
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