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ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MALÝ ŠARIŠ
ZMENY A DOPLNKY Č. 1

Záväzná časť Územného plánu obce Malý Šariš vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením obce Malý Šariš č. 5/2003 b-2 z 26.9.2003 sa mení a dopĺňa nasledovne:
V ČASTI 1. REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA
V bode 1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funčného využívania
územia:
Bod 1.1. sa dopĺňa na konci vety o text:
a všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č.4 z júla 2004,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Prešovského
kraja – zmeny a doplnky 2004 ).
Bod 1.1. sa dopĺňa na konci vety o text: a jeho zmeny č. 1.
Bod 1.5. sa dopĺňa na konci vety o text: a jeho zmeny č. 1.
Pôvodné znenie bodu 1.8. nahrádza sa novým textom:
1.8. pre výstavbu rodinných domov prednostne využívať preluky, ďalej obytné súbory. Bývalé
hospodárske dvory, Nad studienkou, Šibeň, Telekča I a Za záhradami, pričom je potrebné
vychádzať z požiadaviek stavebníkov a vlastníkov pozemkov,
V bode 2. Zásady a regulatívy pre plochy bývania (rodinné a bytové domy):
Pôvodné znenie textu bodu 2. sa nemení.
V bode 3. Zásady a regulatívy pre plochy občianskeho vybavenia (základné a
špecifické občianske vybavenia):
Za bodom 3.5. sa vkladá nový bod 3.6. v znení:
3.6. chrániť územie pre výstavbu zariadenia občianskej vybavenosti (motorestu) v lokalite
južne od cesty I/18 podľa výkresu č. 7 grafickej dokumentácie územného plánu,
V bode 4. Zásady a regulatívy pre športové plochy:
Pôvodné znenie textu bodu 4. sa nemení.

V bode 5. Zásady a regulatívy pre plochy zariadení poľnohospodárskej výroby:
Pôvodné znenie textu bodu 5. sa nemení.
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V bode 6. Zásady a regulatívy pre plochy zariadení výroby a skladov:
Pôvodné znenie textu bodu 6. sa nemení.
V bode 7. Zásady a regulatívy pre drobnochovateľskú osadu:
Pôvodné znenie textu bodu 7. sa nemení.
V bode 8. Zásady a regulatívy pre verejné dopravné a technické vybavenie územia:
Bod 8.2. sa dopĺňa na konci vety o text: a pre výstavbu rýchlostnej cesty R4.
V bode 8.3. sa dopĺňa 4. odrážka s textom:
- pozdĺž cesty I/18 obojstranný pre sprístupnenie zastávok autobusovej dopravy
a výrobných areálov,
Pôvodné znenie bodu 8.4. nahrádza sa novým textom:
8.4. dodržať kategorizáciu siete obslužných a prístupových komunikácií vo funkčnej triede
C3, v kategóriách vyznačených vo výkrese č. 7 grafickej časti dokumentácie územného
plánu a dodržať priečne usporiadanie uličného priestoru s jednostranným príľahlým
chodníkom v minimálnej šírke 1,25 m, s ponechaním voľného priestoru v minimálnej šírke
1,25 m pre uloženie inžinierskych sietí,
Bod 8.7. sa vypúšťa.
Bod 8.8. sa vypúšťa.
Bod 8.9. sa vypúšťa.
Bod 8.10. sa dopĺňa na konci vety o text: a jeho zmeny č. 1.
Bod 8.11. sa dopĺňa na konci vety o text: a jeho zmeny č. 1.
Bod 8.12. sa vypúšťa.
Pôvodné znenie bodu 8.13. nahrádza sa novým textom:
8.13. chrániť koridor manipulačného priestoru pozdĺž vodných tokov v k.ú. obce o šírke 5 m
na každú stranu toku.
Bod 8.14. sa vypúšťa.
Bod 8.15. sa vypúšťa.
Pôvodné znenie bodu 8.17. nahrádza sa novým textom:
8.17. chrániť koridory trás pre rozšírenie STL a NTL rozvodu plynu podľa grafickej
dokumentácie územného plánu a jeho zmeny č. 1,
Bod 8.20. vypúšťa sa
V bode 9. Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, ochranu
prírody, tvorbu krajiny a udržanie ekologickej stability:
V bode 9.4. sa na konci vypúšťajú slová : „ako miestneho hydrického biokoridoru“,
Za bodom 9.6. sa vkladajú nové body 9.7. a 9.8. v znení:
9.7. chrániť územie pre výsadbu izolačnej zelene na ploche južne od cesty I/18 v úseku
výrobného areálu a okolo diaľnice D1,
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9.8. vytvárať podmienky pre zachovanie a zveľadenie miestnych biocentier a biokoridorov
podľa popisu v sprievodnej správe a výkresu č. 5 grafickej časti dokumentácie,
V bode 10. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie:
Bod 10.1. vypúšťa sa
Bod 10.3. vypúšťa sa
Pôvodné znenie bodu 10.4. sa nahrádza novým textom.
10.4.dodržať ochranné pásma v katastrálnom území obce;
- existujúci cintorín 50 m od oplotenia,
- navrhovaný cintorín 100 m od oplotenia, po výstavbe vodovodu 50 m,
- poľnohospodárske dvory v závislosti od počtu hospodárskych zvierat:
- dvor v severozápadnej časti obce minimálne 80 m od priestorov na ustajnenie zvierat,
- dvor v severovýchodnej časti obce minimálne 40 m od priestorov na ustajnenie zvierat,
- diaľnica D 1, po oboch stranách diaľnice 100 m kolmo od osi priľahlej vozovky diaľnice,
- rýchlostná cesta R4, po oboch stranách cesty 100 m kolmo od osi priľahlej vozovky
rýchlostnej cesty,
- cesta I. triedy č. 18, od osi krajnej vozovky 50 m na každú stranu v úseku mimo zastavané
územie obce,
- cesta III. triedy č. 018197, od osi krajnej vozovky 20 m na každú stranu v úseku mimo
zastavané územie obce,
- vzdušné elektrické vedenia 22 kV, 10 m na každú stranu od krajného vodiča,
- plynovod VTL 20 m na každú stranu od osi plynovodu v úsekoch mimo zastavané
územie obce.
Za bodom 10. sa vkladá nový bod 11. v tomto znení:
11. Určenie na ktoré časti obce je potrebné obstarať územný plán zóny:
- obytný súbor Nad studienkou
- obytný súbor Šibeň
- obytný súbor Telekča I.

V ČASTI 2. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Bod 7. sa vypúšťa.
Bod 8. sa dopĺňa na konci vety o text: a jej zmeny č. 1.
Bod 9. sa dopĺňa na konci vety o text: a jej zmeny č. 1.
Bod 12. sa vypúšťa.
Bod 13. sa vypúšťa.
Bod 14. sa dopĺňa na konci vety o text: a jej zmeny č. 1.
Bod 15. sa dopĺňa na konci vety o text: a jej zmeny č. 1.
Bod 16. sa vypúšťa.
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Bod 18. sa dopĺňa na konci vety o text: a jej zmeny č. 1.
Bod 19. sa vypúšťa.
Bod 22. sa dopĺňa za skratkou STL sa dopĺňa skratka NTL ,
Vkladá sa nový bod 25. s týmto textom:
25. rýchlostná cesta R4 v úseku cez k.ú. obce Malý Šariš.
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