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A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Obstarávateľ:

OBEC MORAVSKÉ LIESKOVÉ
Moravské Lieskové 657
916 42 Moravské Lieskové
Starosta obce:
Róbert Palko

Spracovateľ:

expensa spol. s r.o.
Čulenova 15
915 01 Nové Mesto nad Váhom
v zastúpení: Ing. Ľuboš Balažovič
Ing. arch. Róbert Kimle
(autorizovaný architekt (2326AA))

Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPP a ÚPD:
Ing. arch. Marianna Bogyová
Dátum:

•
•

•

Máj 2017
Súpis použitých ÚP podkladov
ÚPN-O Moravské Lieskové vychádza z nadradenej ÚPD, ktorou je:
Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (skrátene ÚPN-VÚC TK),
ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z.z., uverejnená v
Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998,
Zmeny a doplnky č. 1/2004 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja (ZaD č. 1/2004
ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.2
59/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 7/2004, ktorým sa
vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené
Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004, dňa 23.6.2004.
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja (ZaD č.2 ÚPN VÚC
TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK, uznesením č. 297/2011 dňa
26.10.2011. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 8/2011, ktorým sa vyhlásili záväzné
časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené
Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011.

MAPOVÉ PODKLADY
-

Mapa M 1 : 2880
Ortofotomapy daného územia
Cykloturistická mapa 1 : 10 0000
Digitálna parcelná mapa riešeného katastra
Letecké snímky územia z programu Google Earth
mapy prevzaté z ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (ZaD č. 2)
www.mapy.cz
mapka GKÚ

POUŽITÉ ZDROJE
-

-

Návrh ÚPN obce Moravské Lieskové z mája 1987
www.sopsr.sk
www.statistics.sk
www.geoportal.sk
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a správcov sietí
Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja z apríla 1998, ZaD č.2
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-

www.moravskelieskove.sk
knižná publikácia „Moravské Lieskové 1398 – 1998“
Doplnková správa "Plnenie vybraných požiadaviek strategického environmentálneho hodnotenia
konceptu ÚPN-O Moravské Lieskové" (september 2013)
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu (október 2014)
Správa o hodnotení ÚPD
spracované Prieskumy a rozbory, Zadanie
terénne obhliadky predmetnej lokality

KONZULTÁCIE A PODKLADY
-

-

Obecný úrad obce Moravské Lieskové
Spoločnosť M.E.A. AGRO Moravské Lieskové
Krajský stavebný úrad Trenčín
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
TVK, a.s.
ZsE Bratislava – regionálna správa sietí Trenčín
SEPS, a.s., Bratislava
Slovak Telekom, a.s
Orange Slovensko, a.s. - riaditeľstvo
O2 Telefonica Slovakia, s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., odd. plánu a prípravy investícií
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Krajská správa Štatistického úradu SR v Trenčíne
KÚ Trenčín – odbor životného prostredia
Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom
Letecký úrad SR
Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany
Správa ciest TSK
Správa CHKO Biele Karpaty Nemšová
Okresný úrad Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a ostatných zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja
Okresný úrad Trenčín, Odb. opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto n/Váhom – Odb. starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Nové Mesto n/Váhom – Pozemkový a lesný odb.
Okresný úrad Nové Mesto n/Váhom, Odb. krízového riadenia
Okresný úrad Nové Mesto n/Váhom, odb. cestnej dopravy a PK
Min. životného prostredia SR, Odb. št. geolog. správy
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku
Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Sekcia navigačných služieb a letísk
Obvodný banský úrad v Prievidzi
Trenčiansky samosprávny kraj – odd. ZP a územného plánovania rozvoja
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchran. zboru v Trenčíne
Okresné riaditeľstvo PZ v Novom Meste nad Váhom, Dopravný inšpektorát
Správa a údržba ciest Trenčianskeho samospr. kraja
Slovenský pozemkový fond, Regionálny útvar Trenčín
Lesy SR, š.p., OZ Trenčín
obce Bznice p/J, Nová Bošáca, Bošáca, Dolné Srnie, Strání, Mikroregión Javorina

Pozn.: nie všetky z uvedených organizácií sa k ÚPN vyjadrili, ale boli oslovené
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A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
Dôvody obstarania ÚPN obce:
• obec Moravské Lieskové má spracovaný Návrh ÚP z mája 1987 (Stavoprojekt Trnava),
ktorého riešenie nebolo zrealizované a ktorý je informačne zastaralý
• obec má záujem rozvíjať sa plánovite a odstraňovať prípadné negatívne javy spôsobené
minulým vývojom
• je snaha zabezpečiť väčšiu účasť občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce
• je potrebné zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými rešpektovaním
územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
• rešpektovať vlastnícke vzťahy a odzrkadliť ich podľa možností v ÚPN obce
• umožniť rozvoj vitálnych funkcií sídelného útvaru, rozvoj výroby a služieb
a podnikateľských aktivít
• upriamiť pozornosť na riešenie ekologických problémov obce a rešpektovať nové zmeny
technického, civilizačného a sociálno – ekonomického charakteru
• stanoviť limity využitia územia, zakotvenie miestneho systému ekologickej stability
územia
• využiť zdroje a rezervy územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozbor
Hlavné ciele riešenia:
- na základe vykonaných prieskumov a rozborov v zastavanom území a v katastrálnom
území obce navrhnúť optimálny rozvoj obce na nasledujúce obdobie
- zapracovať všetky zámery, štúdie, projekty, námety pre verejnoprospešné stavby, ktoré
majú opodstatnenie, do územného plánu
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj bytovej výstavby a spôsob využitia
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú neobývané domy
- dobudovať a skvalitniť občiansku vybavenosť jestvujúcich objektov
- navrhnúť chýbajúcu technickú infraštruktúru
- doplniť a zrekonštruovať miestne komunikácie v celej obci
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre formovanie a plánovité budovanie centra obce
v ťažiskovej polohe – v referenčnom uzle
- vytvoriť funkčný a hodnotný zhromažďovací priestor typu námestia, navrhnúť tu vhodnú
parkovú úpravu, prvky drobnej architektúry
- v celom riešenom území navrhnúť výsadbu stromovej a krovinnej vegetácie s cieľom
posilniť ekologickú stabilitu územia
- vytváranie územno-technických podmienok pre rozvoj výroby a drobného podnikania –
pracovných príležitostí, umožniť rozvoj vitálnych funkcií sídelného útvaru, rozvoj výroby
a služieb a podnikateľských aktivít vo vybraných lokalitách – so zreteľom na budovanie
prostredia pre podnikateľské aktivity podporne pôsobiace na ekonomický rozvoj obce – bez
negatívneho vplyvu na životné prostredie
- vybudovanie zberných miest odpadu a druhotných surovín a obecného kompostoviska –
riešenie ekologických problémov obce
- podporiť rozvoj športovo-rekreačných aktivít na miestnej úrovni, vybudovať viaceré detské
ihriská v obci a jej častiach, viaceré nové športovo-rekreačné areály (vrátane lyžiarskeho
vleku a nového futbalového ihriska)
- podporiť rozvoj agroturistiky, rodinných fariem (rančov) a chalupárstva v lokalitách na sever
od obce, kde sú na tieto aktivity veľmi vhodné podmienky
- stanoviť rozšírenie hraníc zastavaného územia obce
- vytvorenie plôch pre nové objekty občianskej vybavenosti
- dobudovanie a skvalitnenie peších trás v zastavanom území
- vyriešenie problémov zaplavovaných území v obci úpravou vodného toku a vybudovaním
odľahčovacieho kanála
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-

zachovať kopaničiarsky ráz osídlenia v jednotlivých osadách

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
Obec Moravské Lieskové mala spracovaný Návrh ÚP z mája 1987 (Stavoprojekt
Trnava), ktorého riešenie nebolo zrealizované a ktorý je v súčasnosti už informačne zastaralý.
Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. je obec ako orgán územného plánovania povinná
najmenej raz za 4 roky preskúmať schválený územný plán. Všetky pôvodné informácie o území
bolo treba doplniť novými prvkami a doplniť o informácie a záväzné ciele Územného plánu VÚC
Trenčianskeho kraja.
Nový návrh ÚPN-O je vypracovaný v súlade s §12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a Metodického usmernenia
MŽP SR k obstarávaniu a spracovaniu ÚPN-O. Východiskovým podkladom pre spracovanie
ÚPN obce Moravské Lieskové je nadradená dokumentácia ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK, uznesením č. 297/2011 dňa 26.10.2011.
Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 8/2011, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien
a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa
26.10.2011.

A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a s konceptom
Zadanie pre územný plán obce Moravské Lieskové bolo vypracované v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č.
237/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácií. Zadanie bolo prerokované
s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými
osobami v zmysle platných predpisov, a bolo obecným zastupiteľstvom v Moravskom
Lieskovom schválené.
Obec Moravské Lieskové je obec s počtom obyvateľov väčším ako 2000, preto
v procese prípravy ÚPN-O bolo potrebné zahrnúť etapu konceptu. Oproti zadaniu sa v koncepte
(vypracovaný vo variantoch A a B) jednotlivé rozvojové lokality upresnili, funkčná schéma
územia však ostala rovnaká. Z konceptu bol vybraný variant B, ktorý sa ďalej rozpracoval do
etapy návrhu. Oproti konceptu sa v návrhu viaceré rozvojové lokality vylúčili, a takisto sa pri
viacerých znížila výmera.
Návrh územného plánu je vypracovaný v súlade s požiadavkami formulovanými v zadaní
pre spracovanie územného plánu obce, schválenom uznesením v obecnom zastupiteľstve.
Funkčná schéma územia so zámermi uvedenými v zadaní sa nemení, riešenie sa
konkretizovalo a premietlo okrem textovej aj do grafickej podoby.
Na základe písomných stanovísk od organizácií a orgánov štátnej správy a výsledkov
prerokovania zadania sa v katastrálnom území obce Moravské Lieskové nachádzajú
nasledovné navrhované rozvojové lokality:
Lokalita 1 – plocha určená na výrobnú funkciu, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 2 – plocha určená na výrobnú funkciu, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 3 – plocha určená na výrobnú funkciu, navrhovaná bola v oboch variantoch,
vo variante B mala menšiu výmeru, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného
územia obce,
Lokalita 4 – plocha určená na výrobnú funkciu, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 5 – plocha určená na športovo-rekreačné aktivity, navrhovaná bola v oboch
variantoch, vo variante B mala menšiu výmeru, pozemky sa nachádzajú mimo
zastavaného územia obce,

7
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MORAVSKÉ LIESKOVÉ - TEXTOVÁ ČASŤ

Lokalita 6 – plocha určená na športovo-rekreačné aktivity, navrhovaná bola len vo
variante A, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu
je vylúčená
Lokalita 7 – plocha určená na športovo-rekreačné aktivity, bola rovnaká pre oba
varianty, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce,
Lokalita 8 – plocha určená na športovo-rekreačné aktivity, navrhovaná bola len vo
variante A, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu
je vylúčená
Lokalita 9 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré sa
líšili riešením tejto zóny, pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce,
Lokalita 10 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 11+12 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré
sa líšili riešením tejto zóny (vo variante A sa jednalo o 1 spojenú lokalitu, vo
variante B o 2 susediace zóny), pozemky sa nachádzajú prevažne mimo
zastavaného územia obce,
Lokalita 13+14 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré
sa líšili riešením tejto zóny (vo variante A sa jednalo o 1 spojenú lokalitu, vo
variante B o 2 samostatné zóny), pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného
územia obce,
Lokalita 15 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré sa
líšili riešením tejto zóny, pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce,
Lokalita 16 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré sa
líšili riešením tejto zóny, pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce,
Lokalita 17 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré sa
líšili riešením tejto zóny, pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce
- z návrhu je vylúčená
Lokalita 18+19 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré
sa líšili riešením tejto zóny (vo variante A sa jednalo o 2 susediace lokality, vo
variante B o 1 zónu - len lokalita 18), pozemky sa nachádzajú v zastavanom
území obce i mimo neho - z návrhu je vylúčená
Lokalita 20 – vo variante A to bola plocha určená na športovo-rekreačné aktivity,
vo variante B bola určená na bývanie, medzi variantmi bola odlišná i výmera a
tvar lokality, pozemky sa v oboch prípadoch nachádzajú v zastavanom území
obce,
Lokalita 21 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola v oboch variantoch, ktoré sa
líšili riešením tejto zóny, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného
územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 22 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 23 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 24 – plocha určená na rozvoj občianskej vybavenosti, bola rovnaká pre oba
varianty, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce,
Lokalita 25 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola len vo variante A,
pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce - z návrhu je vylúčená
Lokalita 26 – plocha určená na rozšírenie obecného cintorína, bola rovnaká pre oba
varianty, pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce,
Lokalita 27 – plocha určená na bývanie, navrhovaná bola len vo variante B, pozemky sa
nachádzajú v zastavanom území obce.
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A.1.4

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Moravské Lieskové 2015-2023 je
strednodobý strategický dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a
strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie
ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce Moravské Lieskové. Na príprave
dokumentu spolupracovala BRRA – Bánovská regionálna rozvojová agentúra v zastúpení
Branislavom Bernátkom. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Moravské
Lieskové 2015-2023 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2015
uznesením č. 107/2015.
Východiská stratégie
Slovensko je krajina s vysokým podielom obcí, ktoré stále nedosahujú porovnateľnú
kvalitu života v obciach v porovnaní s obcami v iných krajinách Európskej únie. Súčasný trend
sťahovania mestského obyvateľstva do obcí súvisí s hľadaním čistejšieho a pokojnejšieho
životného prostredia. Navyše nehnuteľnosti v obciach sú porovnateľné s ekonomickou
náročnosťou bytov v mestách. Tento trend ponúka obciam mnoho šancí na ich zatraktívnenie,
oživenie a zlepšenie demografickej štruktúry. Zároveň sú však na obce kladené vysoké
požiadavky na nevyhnutné zlepšenie kvality života v obci, čo sa týka jej dostupnosti,
technického vybavenia a spektra ponúkaných služieb. Ak chceme formulovať stratégiu obce
Moravské Lieskové, musíme zvážiť výsledky SWOT analýzy a opierať sa o kľúčové disparity a
hlavné faktory rozvoja. Obec Moravské Lieskové sa nachádza v perspektívnej lokalite v
blízkosti rozvojových koridorov, čo napomáha k sociálnemu aj ekonomickému napredovaniu
obce. Môžeme ju charakterizovať ako obec so stagnujúcim demografickým vývojom. V priebehu
historického vývoja sa počet obyvateľov výrazne menil. Zmena prebiehala v znižovaní počtu
obyvateľov. Až v posledných desaťročiach sa znižovanie počtu obyvateľov ustálilo. Obec je
vybavená základnými službami, ktoré občania vyžadujú (školské zariadenia, zdravotnícky
personál, obchod, služby rôzneho druhu). Má zaujímavú polohu, keďže sa nachádza na hlavnej
trase do Českej republiky a okresné mesto Nové Mesto nad Váhom je vzdialené 8 km. Ďalšie
okresné mesto Piešťany a krajské mesto Trenčín sú vzdialené taktiež takmer 30 km. Priamo
okresné mesto Nové Mesto nad Váhom umožňuje čerpať množstvo pracovných príležitostí.
Zaujímavým súčasným trendom je sťahovanie do dedín, kedy sa v rámci celého Slovenska
zvyšuje podiel obyvateľstva žijúceho na vidieku. Život na vidieku je pre mestské obyvateľstvo
zaujímavý najmä z dôvodu pokoja, kľudu a možnosti viesť plnohodnotný život. Ak by tento trend
pokračoval niekoľko rokov, zníži sa podiel obyvateľstva bývajúceho v meste a podiel
obyvateľstva bývajúceho na vidieku sa naopak zvýši.
Z analýzy vyplynul nie dobrý stav technickej infraštruktúry v obci a slabé povedomie v
oblasti cestovného ruchu. Silné stránky definované vo SWOT analýze obce Moravské Lieskové,
ktorými sú ekologicky stabilná krajina, kvalitná výučba základnej a materskej školy,
zabezpečená opatrovateľská a ošetrovateľská služba, vybudované multifunkčné ihrisko je
potrebné využiť pre rozvoj obce. Prítomnosť zdravotného strediska, predškolského a školského
zariadenia v obci je veľkou prednosťou obce. Ak obec využije prednosti, ktoré má, môže zlepšiť
demografický vývoj, zatraktívniť obec ako miesto pre bývanie, zvýšiť návštevnosť obce
prípadným rozvojom cestovného ruchu. Ten by umožnil zvýšiť príjmy obyvateľstvu obce ako i
samotnej obci. Rozvoj obce Moravské Lieskové je možný za predpokladu, že budú vytvárané
vhodné podmienky, pre rozvoj, ktorým sú hlavne dobudovanie technickej infraštruktúry, bytová
výstavba, rozšírenie aktivít v oblasti kultúry, lepšia propagácia obce z hľadiska cestovného
ruchu. Veľmi dôležitá je upravenosť obce, t.j. upravenosť obydlí, stav lúk, záhrad a lesov. Aby
sa vytvorili základné podmienky pre rozvoj obce, je nutné uvažovať o ďalších smeroch rozvoja.
Tu sa môže pristúpiť k investičným a vysokokvalitným neinvestičným projektom, ktoré budú
zamerané na oživenie obce.
V každej fáze rozvoja obce je dôležité zdôrazňovať jej prednosti a obec čo najviac
presadzovať všade tam, kde je to vhodné. Preto je dôležité dopracovať marketingovú a
komunikačnú stratégiu, ktorá má napomôcť celkovému rozvoju aktivít realizovaných v obci.
Vždy je dôležité upriamiť pozornosť na aktivity, či už sa jedná o základné údaje o obci alebo o
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podporu kultúrnych a iných aktivít. Ak má obec záujem masívnejšie sa rozvíjať z hľadiska
nových obyvateľov v obci, mala by sa zaoberať rozvojom bývania, či už vytvorením podmienok
pre bytovú výstavbu alebo individuálnu výstavbu. Jedine tak môže obec dosiahnuť trvalé
zvýšenie počtu obyvateľov. Ak chce obec využiť peniaze z fondov EÚ, už dnes by si mala
pripraviť možné smery rozvoja a projektové zámery, aby v čase výzvy bola pripravená na
zapojenie. Načrtnutá stratégia obce Moravské Lieskové vyžaduje ešte dohodu obecného
zastupiteľstva o poradí realizácie jednotlivých aktivít. Tá môže byť ponímaná orientačne, ale i
záväzne v závislosti od prístupu a kvality činnosti obecného zastupiteľstva. Stratégiu obce
Moravské Lieskové prezentuje globálny cieľ stratégie, špecifické ciele, priority, opatrenia a
aktivity potrebné na naplnenie cieľa.
Stratégia, jej ciele, priority a opatrenia
Globálny cieľ stratégie rozvoja obce Moravské Lieskové bol formulovaný na základe
spracovanej analýzy obce s ohľadom na zistené disparity a kľúčové faktory rozvoja. Globálnym
cieľom obce je:
Zvyšovanie kvality života občanov, zameranie sa na ochranu životného prostredia,
revitalizáciu verejných priestranstiev, zvyšovanie bezpečnosti, vytváranie komunitnospoločenských zón a objektov pre združovanie a zbližovanie ľudí.
Pre zabezpečenie naplnenia a dosiahnutia globálneho strategického cieľa rozvoja obce
Moravské Lieskové je potrebné dosiahnuť naplnenie cieľov v jednotlivých prioritných
rozvojových oblastiach, ktoré sú odrazom štruktúry problémových oblastí rozvoja tak, aby bol
dosiahnutý celkový trvalo udržateľný rozvoj obce. K naplneniu globálneho cieľa by mali prispieť
3 špecifické ciele rozpracované do priorít, opatrení a aktivít, ktoré sú na seba vzájomne viazané
a nesplnenie jedného z nich negatívne ovplyvňuje plnenie ďalšieho.
Ciele determinujú stratégiu programového dokumentu. Majú hierarchicky usporiadanú
štruktúru, na ktorej vrchole je globálny cieľ. Z neho vychádzajú špecifické ciele rozvoja obce a
priority. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít/projekty, pomocou ktorých budú realizované priority.
Aktivity predstavujú typy činností, ktoré sa budú v rámci vymedzených opatrení/projektov
realizovať - popisujú ako naplniť opatrenia, vrátane toho, kto je zodpovedný za ich realizáciu a
určujú termíny dokončenia.
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Prehľad projektových zámerov
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A.2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
A.2.1 Vymedzenie riešeného územia, a jeho geografický opis
Obec leží v západnej časti Trenčianskeho kraja v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Moravské Lieskové sa rozprestiera v malebnej podjavorinskej doline v pohorí Bielych Karpát,
niekoľko kilometrov severozápadne od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom, kde územne
patrí. Obec patrí k povodiu Váhu a odvodňuje ju potok Klanečnica, ktorý pramení na moravskej
strane Bielych Karpát. Ak sledujeme geografickú členitosť katastra, stretneme sa tu v smere osi
S–J s hornatinou – v najsevernejších polohách, kadiaľ prechádza hlavný hrebeň Bielych Karpát,
menšiu časť zaberajú vrchoviny (629 m Nová Hora), no najväčšiu časť zaberajú pahorkatiny.
Stred obce leží v nadmorskej výške 250 m, južná časť Trstenné vo výške 220 m. Veľká
Javorina (968 m) spolu s ďalšími vrchmi Jelenec a Nová Hora chránia dolinu a obec pred
studenými vetrami a ich náveterné strany i pred prudkými lejakmi.
Prevažná časť obce sa nachádza vo flyšovom pásme Bielych Karpát s prevahou hornín
bohatých na kremeň a íl. Sú to: pieskovce, zlepence a ílovce, miestami i sliene. Z juhu až
juhozápadu zasahuje do obce bradlové pásmo Myjavskej pahorkatiny, tvorené prevažne
šedými dolomitickými vápencami.
Väčšia časť obce – pahorkatiny do výšky 400 m – má mierne teplé podnebie s
priemernou ročnou teplotou 7,5°C, no v najvyšších častiach obce teplota klesá pod 6°C. Zrážky
sú rovnomerne rozdelené podľa nadmorskej výšky od 650 mm do 1000 mm za rok.
Osídlenie je sústredené do samotnej obce Moravské Lieskové (v južnej časti k.ú.) a do
mnohých menších či väčších osád kopaničiarskeho charakteru.
Riešené územie je ohraničené hranicou katastrálneho územia obce Moravské Lieskové
a hranicou zastavaného územia obce.
Výmera k.ú. je
Výmera zastavaného územia k r. 1990 je:
Výmera mimo zastavaného územia k r. 1990 je:

36 420 772
1 581 407
34 839 365

m2
m2
m2

Obec Moravské Lieskové je súčasťou spoločenstva obcí Mikroregión Javorina (Lubina,
Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové, Dolné Srnie) – sídlo spoločenstva sa nachádza na
OcÚ v ML, a členom Združenia obcí kopaničiarskeho regiónu Javorina – Bradlo.
Obec Moravské Lieskové je obcou, ktorá patrí do kategórie vidieckeho osídlenia. Je
centrom lokálneho významu. Centrum lokálneho významu predstavuje obec, ktorá zabezpečuje
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. V rámci VÚC
Trenčianskeho kraja je obec Moravské Lieskové zaradená ako centrum osídlenia šiestej
skupiny (druhá podskupina).
Vo vidieckom osídlení hlavne pre kopaničiarske osídlenie v CHKO Biele Karpaty, je
potrebné väčšiu pozornosť venovať zabezpečeniu územia technickou infraštruktúrou, využívať
netradičné formy energie, podporovať také formy vidieckeho turizmu, ktoré budú integrované
s ochranou krajiny a prírody a architektonicko – urbanistickou štruktúrou tohto osídlenia, s
cieľom stabilizácie obyvateľstva (zdroj VÚC).

-

Kataster obce Moravské Lieskové hraničí s týmito katastrami:
na juhovýchode – s k.ú. obce Bošáca
na severovýchode – s k.ú. obce Nová Bošáca
na juhu – s k.ú. obce Dolné Srnie
na západe – s k.ú. obce Bzince pod Javorinou
na severe – so štátnou hranicou s Českou republikou
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A.2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu
regiónu
Východiskovým podkladom pre spracovanie ÚPN obce Moravské Lieskové je nadradená
dokumentácia ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom
TSK, uznesením č. 297/2011 dňa 26.10.2011. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 8/2011,
ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo
vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011.
Výstupy zo záväzných častí ÚPN VÚC, ktoré sa týkajú riešeného územia:
1
1.7

1.8
1.9

2
2.1

2.4
2.5
2.8

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:
1.7.4 v okrese Nové Mesto nad Váhom: Bošáca, Zemianske Podhradie, Moravské
Lieskové, Bzince pod Javorinou, Lubina, Kočovce, Považany, Lúka, Čachtice,
Podolie a Horná Streda,
V týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj následných zariadení:
a) základných škôl,
b) predškolských zariadení,
c) zdravotníckych zariadení všeobecných lekárov, zubných lekárov a lekární,
d) stravovacích zariadení s moţnosťou ubytovania,
e) pôšt,
f) zariadenia opravárenských a remeselníckych sluţieb na pokrytie základnej
potreby,
g) nákupných zariadení na pokrytie základnej potreby,
h) zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom
vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním
špecifických druhov osídlenia,
zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a
zariadenia a rešpektovať ich ochranné pásma, poskytovať pri majetkovom prevode
určitého jestvujúceho vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky rovnocennú náhradu, prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej
dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú
medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách,
vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus
(návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný
cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky
turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.
skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a
agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít,
podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu,
pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území
kraja:
2.8.1 sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných
objektov a služieb cestovného ruchu,
2.8.2 postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej
a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
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2.10
2.11
2.12

4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.7
5.8
5.11
5.15
5.16

2.8.3 pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie
technické a technologické prvky a zariadenia,
2.8.4 všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným
vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s
možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov,
zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma
prírodných liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd,
dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný
pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom,
na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre
rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt
územia,
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja
(kopaničiarske osídlenie),
uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a
vidieckych sídiel,
rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno - historických
daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti
rozptýleného osídlenia,
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny,
ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu.
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred
eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete
a pred všetkými druhmi odpadov,
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky
navrhnúť na zalesnenie,
podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových
úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom
remízok, protierózných pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych
Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov , Javorníkov a Považského Inovca,
obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a
mokraďami,
vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest
tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo
schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov,
Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho
prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej
ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,"
prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne
chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie
územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny.

15
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MORAVSKÉ LIESKOVÉ - TEXTOVÁ ČASŤ

5.17
5.18
5.22

podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o
ochrane prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu
pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát,
Strážovských vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.
venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinávráteniu funkcie čiastočne
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo
zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a
pod. - napr. Dudváh, Biely potok, a pod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách
náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách

6
6.2

V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v
existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím
uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov,

8
8.2

V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
Vodné hospodárstvo
8.2.1 Rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránené
vodohospodárske oblasti Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky a povodia
vodárenských tokov Solka - Vyšehradný potok, Tužina a Nitrica a záujmové
územia výhľadových vodohospodárskych diel
8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre
územie Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej
republiky:
b)
zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho
(biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s
produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 10 000 EO,
k)
zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a
rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000
ekvivalentných obyvateľov:
4. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom,
8.2.5

9.1

Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody
a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
b)
zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v
povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych
situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,
c)
zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu
intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na
tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja,
f)
vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových
opatrení,

V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách
rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja.
Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych
vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších
environmentálnych záťaží.
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9.1.2

Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho
odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s
právnymi predpismi EÚ.
9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj
recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom
separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov)
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním,
resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
LEN ZMENY A DOPLNKY Č. 2:
Smerná časť:
2.9 Rekreácia a cestovný ruch
2.9.1 Základné východiská a predpoklady rozvoja
Zásady rozvoja rekreácie a cestovného ruchu
Okres Nové Mesto nad Váhom
• podporovať rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky v obciach, ktoré majú na to
najvhodnejšie podmienky – vrátane obce Moravské Lieskové
2.10 Životné prostredie
2.10.5 Hluk
• je potrebné venovať zvýšenú pozornosť z hľadiska riešenia problematiky hluku cestnej
doprave cez hraničnú obec Moravské Lieskové
2.14 Vodné hospodárstvo
2.14.1 Odtokové pomery
2.14.1.1 Úpravy odtokových pomerov
• z dôvodu ochrany pred povodňami sú navrhnuté tieto úpravy tokov:
- Nové Mesto nad Váhom – Moravské Lieskové, úprava toku Klanečnica
- Moravské Lieskové – Šanec, úprava toku Klanečnica
2.14 Vodné hospodárstvo
2.14.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
2.14.3.4 Koncepčné a strategické východiská rozvoja verejných kanalizácií
Návrh opatrení
V okrese Nové Mesto nad Váhom
• intenzifikácia ČOV Nové Mesto nad Váhom tak, aby sa dosiahol súlad s európskou
legislatívou, výstavba a rekonštrukcia kanalizačného systému mesta a obcí tvoriacich
aglomeráciu: Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie, Lubina, Bzince
pod Javorinou, Moravské Lieskové a Dolné Srnie (alternatívnou možnosťou je
samostatná kanalizácia obce Moravské Lieskové)
Záväzná časť:
8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.2 Vodné hospodárstvo
8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií
l) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách
nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov:
4. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom (alternatívne samostatné riešenie obcí
Moravské Lieskové a Dolné Srnie)
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A.2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady
obce
Demografické údaje patria k základným zdrojom informácií v podmienkach
a predpokladoch ďalšieho rozvoja územia. Hlavne stav obyvateľstva a jeho vývoj sú základnými
údajmi pre optimálne dimenzovanie veľkosti jednotlivých funkčných zložiek sídla.
a) Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov:
Rok sčítania
1784
1900
1910
1920
1930
1938
1950
1962
1980
1991
1997
2001
2004 (31.12.)
2006 (31.12.)
2009 (31.12.)
2010
2011
2012
2013

Počet obyvateľov
2492
4180
4820
4831
4686
5238
4120
4130
3279
2713
2504
2440
2484
2489
2531
2496
2503
2512
2505

b) Dynamika a predpoklad ďalšieho vývoja
Vývoj počtu obyvateľov v obci Moravské Lieskové mal od 19. storočia prakticky neustále
vzostupný charakter, ktorý bol v 20. storočí výraznejšie spomalený oboma svetovými vojnami.
Od konca II. sv. vojny mala populácia až približne do začiatku 70. rokov mierne stúpajúcu
tendenciu, no s výraznou urbanizáciou miest a s odlivom obyvateľov najmä do
novovybudovaných priemyselných centier na Považí za prácou a bývaním nastal pokles počtu
obyvateľov v obci, po roku 1989 to bolo aj dôsledkom celoslovenského javu zníženej
pôrodnosti, ťažších ekonomických podmienok a zvyšujúcej sa nezamestnanosti. V roku 1991
žilo v Moravskom Lieskovom už len 2440 obyvateľov (oproti 3279 v roku 1980). V 90. rokoch
pokles populácie pokračoval rýchlym tempom (za 6 rokov v období 1991 – 1997 klesol o vyše
200 obyvateľov). Príčinou tohto úbytku bol aj odchod populácie najmä z kopaničiarskych osád.
K stabilizácií obyvateľstva došlo až okolo roku 2000, odkedy obec opäť zaznamenáva (aj keď
len mierny) nárast obyvateľov. Historicky najvyšší počet obyvateľov dosiahla obec pri sčítaní
v roku 1938, kedy v obci žilo až 5238 ľudí. Zaujímavosťou je, že terajší stav obyvateľov je
zhruba zhodný s rokom 1784.
Ak by došlo k rozvoju agroturistiky, podnikateľských aktivít a viac sa zviditeľnili miestne
atraktivity (možnosti chalupárčenia), mierny rast (stabilizácia) sa za ďaľších 10 rokov môže
zmeniť na výraznejší nárast. Pri návrhu rozvoja obce je preto potrebné sa zamerať na zlepšenie
životných podmienok, ktoré sú základným predpokladom rastu a stabilizácie obyvateľstva.
V roku 2002 spoločnosť Infostat-Inštitút informatiky a štatistiky vypracovala prognózu
vývoja obyvateľstva SR do roku 2050. Táto prognóza obsahuje 5 variantov (veľmi nízky, nízky,
stredný, vysoký, veľmi vysoký). Nasledujúca tabuľka predpokladaného vývoja počtu obyvateľov
je spracovaná na základe uvedenej prognózy s veľmi vysokým variantom (z dôvodu maximálne
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možného dimenzovania rozvoja sídla), pričom celonárodné údaje sú tu aplikované na obec
Moravské Lieskové.
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov (max.):
Rok
2001
2004
2006
2009
2010
2020
2025
2030
2035

Počet obyvateľov
2440
2484
2489
2531
2496
2625
2685
2733
2773

Štatistický úrad vypracoval v roku 1996 výhľad priemernej veľkosti cenzovej domácnosti
za celú SR do roku 2015, ktorý by mal mať nasledujúcu tendenciu 2,76. Pri odvodzovaní
výhľadového ukazovateľa vychádzame z tejto celoslovenskej tendencie. Získame tak isté
rozpätie počtu bytov, ktoré bude potrebné zabezpečiť pre výhľadový počet obyvateľov.
Na tento počet obyvateľov treba uvažovať s nasledujúcim počtom bytov:
Rok
2010
2020
2025
2030
2035

Predpoklad počtu bytov
cca. 1200 (súč. stav)
951
973
990
1004

Z tabuliek vyplýva, že vzhľadom na počet obyvateľov a jeho výhľadový stav nie je
v najbližšej budúcnosti potrebné zvyšovanie počtu bytov. Treba však prihliadať na skutočnosť,
že mnoho domov je obývaných len jedným (starším) človekom a na fakt, že väčšina pozemkov
a starých domov v zastavanom území obce nie je voľná na výstavbu nových bytov. Z tohto
dôvodu je nevyhnutná nová výstavba bytov v rozvojových lokalitách.
Predpokladom prognózy rastu počtu obyvateľov na nasledujúce obdobie je
stabilizovanie počtu obyvateľov v obci (v dnešnej veľkosti bez rozvojových plôch), následne ich
prirodzený nárast. Súčasne možno zabezpečiť rozvoj obce imigráciou nových obyvateľov do
obce. Na to je potrebné vytvoriť optimálne podmienky, ako sú najmä vytvorenie nových
pracovných príležitostí a zvýhodnené možnosti pre rozvoj IBV v obci.

c)

Doplňujúce údaje zo sčítaní
Demografia (31. 12. 2004)
Počet obyvateľov k 31.12. spolu
muži
ženy
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu
Počet sobášov
Počet rozvodov
Počet živonarodených spolu
muži
ženy
Počet zomretých spolu
muži

2484
1244
1240
379
614
828
663
7
3
19
10
9
33
19
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ženy
Celkový prírastok obyv. spolu
muži
ženy

14
31
8
23

Štatistické údaje o sčítaní obyvateľov, bytov a domov (1991, 2001)
Celkový počet obyvateľov
Muži
Ženy
Obyvateľstvo podľa národnosti
Slovenská %
Maďarská %
Rómska %
Rusínska %
Česká %
Moravská %
Poľská %
Obyvateľstvo podľa nábož. vyznania
Rímskokatolícke %
Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
ČS husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %
Osoby ekonomicky aktívne spolu
Muži
Ženy
Pracujúci spolu
Muži
Ženy
Nezamestnaní spolu
Muži
Ženy
Domy spolu
Trvale obývané domy spolu

SĽDB 1991
2703
1372
1331

SODB 2001
2440
1229
1211

97,78
0,11
0,26
0,04
1,55
0,11
0,07

96,11
0,20
0,53
0,04
1,68
0,08
0,08

38,73
41,10
0,04
0,00
0,04
5,55
0,48
14,06
1175
825

42,09
39,88
0,12
0,04
0,00
10,86
0,04
5,94
1190
682
508
881
555
326
205
114
91
1179
746

A.2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie
riešenej obce do systému osídlenia
Okres Nové Mesto nad Váhom patrí do Považskej sídelnej rozvojovej osi celoštátneho
významu. Obec je vzdialená od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom 9,1 km (z kopaníc to
môže byť až do 16 km), od krajského mesta Trenčín 30,9 km, 28,9 km od mesta Piešťany a 113
km od hlavného mesta Bratislava. Vzdialenosť Moravského Lieskového od mesta Rím
predstavuje 1304 km (udávané sú najrýchlejšie cestné vzdialenosti medzi centrami sídiel).
Hlavnú sídelnú rozvojovú os v okrese Nové Mesto nad Váhom umocňujú hlavné
dopravné koridory medzinárodného významu, cestné komunikácie – najmä diaľnica D1 a
komunikácia č.I/61 a železničná trať Bratislava – Košice.
V súčasnosti má obec Moravské Lieskové vyše 2500 obyvateľov, ktorí sú zamestnaní
v obci, okolitých obciach a mestách, alebo samostatne podnikajú.
Moravské Lieskové je obcou, ktorá patrí do kategórie vidieckeho osídlenia. Je centrom
lokálneho významu. Centrum lokálneho významu predstavuje obec, ktorá zabezpečuje
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. V rámci VÚC
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Trenčianskeho kraja je obec Moravské Lieskové zaradená ako centrum osídlenia šiestej
skupiny (druhá podskupina).
V širších súvislostiach treba rešpektovať a podporovať väzby obce na vyššiu
vybavenosť okresného mesta Nové Mesto nad Váhom, krajského mesta Trenčín a tiež
vzájomné väzby na tie susedné obce (Dolné Srnie, Bzince pod Javorinou), s ktorými má
Moravské Lieskové najväčšie prirodzené vzťahy.

A.2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
Kopaničiarska obec Moravské Lieskové leží v relatívne úzkej a dlhej doline vyerodovanej
potokom Klanečnica do svahov Bielych Karpát.
Obec Moravské Lieskové, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1398 je
obcou hromadného typu. Jednoznačnou kompozičnou osou celého katastra je štátna cesta,
príp. tok Klanečnice. Najvýznamnejšie sústredenie kopaničiarskeho osídlenia je pozdĺž tejto osi.
Samotná obec Moravské Lieskové nemá jasnú kompozičnú os zástavby. Hlavným
kompozičným prvkom je tu pôvodný charakter zástavby rešpektujúci topografické podmienky a
tok Klanečnice.
V rámci požiadaviek na urbanistickú kompozíciu je potrebné vychádzať z historicky
založenej obce, osobitostí priestorov a ulíc, urbanistickej štruktúry, domoradí a hľadať tradičné
prvky pri výstavbe a prestavbe domov. Z tohto dôvodu je stanovená požiadavka na riešenie
budúceho centra obce identifikáciou priestoru námestia s posilnením spoločenských kontaktov,
podporou obchodu a služieb. Urbanistická kompozícia bude umocnená krajinárskym riešením,
harmonickým prepojením zastavaného územia s okolitou prírodou v zmysle podmienok
a podpory územného systému ekologickej stability, hľadaním trás prepojenia jednotlivých
atraktívnych území (prírodných, aj človekom vytvorených).
Za jadro obce môžeme považovať zástavbu obdĺžnikového tvaru, ktorá je vymedzená
Obecným úradom, Poštou, bytovkami a zastúpením občianskej vybavenosti. Z tohto jadra
vychádzajú všetky hlavné ulice obce, v jeho blízkom okolí je sústredená podstatná časť
občianskej vybavenosti. Na severnom okraji tohto bloku sa nachádza evanjelický kostol, ktorý
môžme považovať za vertikálnu dominantu centra obce.
Centrum obce je potrebné zachovať a potvrdiť vytvorením nových možností na
dopĺňanie občianskych funkcií, skvalitnením verejného priestoru a vytvorením hodnotného
zhromažďovacieho priestoru obklopeného prvkami zelene a občianskou vybavenosťou.
Primárna funkcia dediny ako sídla obytného zostane zachovaná, nové rozvojové plochy
na bývanie nenarušia kompaktnosť obce. Vďaka novým plochám priemyselného charakteru sa
zníži nezamestnanosť, myslí sa takisto aj na nové rekreačné územia nielen pre obyvateľov
obce. Všetky súčasné aj navrhované výrobné plochy sú umiestnené na okrajoch obce, nové
polyfunkčné prevádzky by sa mali orientovať najmä do jadra sídla.

-

-

Ciele koncepcie návrhu:
zdôrazniť prirodzenú ťažiskovosť centrálnych častí obce, vytvoriť príjemné prostredie centra
obce ako hodnotnej plochy pre stretávanie sa obyvateľov, zlepšiť štruktúru občianskej
vybavenosti v jadre,
vytvoriť nové a zregenerovať súčasné plochy verejnej zelene, najmä v centre obce,
vytvoriť podmienky pre výstavbu nových obytných území,
zlepšiť možnosti rekreačno-športových aktivít vytvorením navrhovaných rozvojových plôch
na tento účel
zlepšiť súčasný stav a doplniť chýbajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru (s
rešpektovaním všetkých súvisiacich ochranných pásiem)
vytvoriť vhodné podmienky pre riešenie problémov týkajúcich sa ekológie a ochrany prírody
a tvorby krajiny
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A.2.6
Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich
funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného
územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného,
obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania
Obytné územie a územie OV, zmiešané územie
Do obytného územia patria primárne plochy slúžiace pre funkciu bývania – rodinné
domy, bytové domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr. garáže), verejné
dopravné a technické vybavenie, zeleň, detské ihriská a menšie športoviská slúžiace
každodennej rekreácií obyvateľov.
Zmiešané územie môže okrem funkcie bývania obsahovať aj plochy na občianske
vybavenie (školstvo, kultúra, cirkevné účely, zdravotníctvo, sociálnu pomoc, spoje, menšie
prevádzky pre obchod a služby, dočasné ubytovanie a pod.).
V obci výrazne prevládajú individuálne formy bývania – rodinné domy, nachádza sa tu
14 bytoviek sústredených len v samotnej obci. Bývanie na kopaniciach je riešené len formou
rodinných domov.
Územný plán obce rieši principiálne všetky pozemky s rodinnými domami tak, aby boli
zachované a dodržané optimálne rozmery RD a vzdialenosti medzi nimi. V prípade
nedoriešených majetkovo – právnych záležitostí s pozemkami sa môže pristupovať individuálne
k deleniu parciel určených na výstavbu. Je taktiež možné zlúčenie parciel na vytvorenie väčšej
stavebnej parcely pri zachovaní pôvodného zastavovacieho plánu. Taktiež všetky prieluky
v existujúcej zástavbe sa plánujú zastavať. Predpokladom dobrého fungovania spolupráce obce
s obyvateľmi je dohoda medzi majiteľmi parciel a budúcimi stavebníkmi, možný spôsob je aj
odkúpenie úzkych parciel obcou a následné odpredanie záujemcom o výstavbu RD.
Centrum obce možno chápať ako ťažisko sídelnej štruktúry obce, centrálny obecný
priestor je dominantný prítomnosťou vybavenostných funkcií, ostatná časť obce je typická
prevahou bývania. V návrhu sa doporučuje úprava verejných priestranstiev v centre obce –
funkčne a esteticky dotvoriť zeleňou, posedením, osvetlením, prvkami drobnej architektúry ako
odpadkové nádoby, lampy a inými úžitkovými prvkami.
V návrhovom období je potrebné plánovite formovať zmiešané územie polyfunkčného
charakteru a formovať centrum obce na centrum administratívno-správne, kultúrno-historické
a vybavenostné.
ÚPN-O Moravské Lieskové navrhuje 9 nových obytných lokalít (9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
20, 27). Lokalita č. 24 je navrhnutá na rozvoj občianskej vybavenosti, lokalita č. 26 na rozšírenie
cintorína. Centrum obce sa navrhuje ako územie zmiešané - bývanie s drobnou vybavenosťou.
Výrobné územie
Územie výrobného charakteru tvoria plochy určené na prevádzkové budovy
a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných
a zmiešaných územiach.
Pre výrobné územie priemyselného charakteru bola navrhnutá 1 nová lokalita - č. 3.
Rozvoj priemyselných aktivít je možný tiež v pôvodnom areáli súčasného hospodárskeho dvora.
Uvažuje sa výlučne s ľahkým priemyslom, plochami skladov, dielní, montážnych hál, a pod.
Rekreačné a športové územie
Obsahuje plochy, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho
obyvateľstva, príp. návštevníkov obce. Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové
zariadenia, ihriská, kúpaliská, ubytovanie, zariadenia verejného stravovania a niektorých iných
služieb, centrá voľného času a ďalšie zariadenia so špecifickou funkciou. Podstatnú časť
rekreačných zón musí tvoriť zeleň.
Navrhnuté sú 2 nové rekreačné lokality - č. 5 a č. 7.
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A.2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou
infraštruktúrou, výroby, rekreácie
BÝVANIE
Návrh rozvoja bývania je prehľadnejšie riešený v grafickej časti (viď výkres č. 3 „Komplexný urbanistický návrh obce s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS“, v ktorom
sú zakreslené všetky, nielen obytné rozvojové plochy).
Súčasná rezerva v rámci jestvujúcich hraníc zastavaného územia obce Moravské
Lieskové na voľných disponibilných pozemkoch v prielukách, bez potreby budovania nových
komunikácii je z dlhodobého hľadiska nedostatočná, preto sa obytné rozvojové plochy rozširujú
v navrhovaných, nižšie popísaných lokalitách.
V návrhu bývania sa uvažuje výlučne s nízkopodlažnou zástavbou - s rodinnými
domami, prípadne dvojdomami a radovými domami a malými bytovými domami. Pri
novostavbách a nových obytných zónach je nevyhnutné zachovať vidiecky charakter zástavby s
doporučením výškového usporiadania 1 podlažie + podkrovie u rodinných domoch a 2 podlažia
+ podkrovie u bytových domoch (resp. max. 3 podlažia + podkrovie).
Prevažne sa uvažuje so samostatne stojacimi rodinnými domami s pozemkami
o veľkosti prevažne 8 až 13 árov. Jednotlivé parcely budú prístupné z existujúcich
a novovybudovaných automobilových komunikácií s postrannými pešími chodníkmi. Výstavba
rodinných domov sa navrhuje takisto vo všetkých prielukách existujúcej zástavby v rámci hraníc
zastavaného územia obce.
ROZVOJOVÉ LOKALITY – BÝVANIE
Lokalita 9
Nachádza sa v južnej časti zastavaného územia obce, na zastavanie nie je potrebné
vyňatie z pôdneho fondu. Pozostáva z 36 stavebných pozemkov pre IBV, pozemky sú
situované pozdĺž 1 navrhovanej komunikácie. Lokalita je dopravne napojená na jestvujúce
miestne komunikácie z 2 rôznych miest. Celková výmera lokality je 5,09 ha.
Lokalita 11
Nachádza sa za juhovýchodným okrajom zastavaného územia obce, na zastavanie
bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Lokalita 11 predstavuje plochu pre rozvoj obytnej
funkcie, budú tu umiestnené bytové domy. Navrhnutých je cca. 7 bytových domov, celkovo 28
bytových jednotiek. Lokalita 11 nadväzuje na IBV lokalitu č. 12 a tiež na plochu s jestv.
bytovkami, jej súčasťou budú parkovacie plochy, detské ihrisko. Medzi obytnou lokalitou č. 11 a
výrobnou zónou je navrhnutá ochranná bariérová zeleň. Celková výmera lokality je 1,54 ha.
Lokalita 12
Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce, z väčšej časti mimo hraníc zastavaného
územia obce (na zastavanie je potrebné vyňatie z pôdneho fondu). Pozostáva zo 61
stavebných pozemkov pre IBV. Lokalitu bude tvoriť viacero nových ulíc, resp. predĺžení
jestvujúcich ulíc. Dopravne bude napojená na jestvujúce miestne komunikácie na 4 miestach.
Priamo vedľa lokality je v ochrannom pásme cintorína navrhnutá plocha verejnej zelene s
detským ihriskom. Potrebná je prekládka časti trasy VN vedenia. Celková výmera lokality je
9,68 ha. Spoločná výmera nadväzujúcich obytných lokalít 11 a 12 predstavuje 11,22 ha.
Lokalita č. 12, tak ako je navrhnutá v ÚPN-O, plne rešpektuje hranice genofondovej
plochy (GP) Moravskolieskovské sady navrhovanej na pripojenie k SKUEV0367 Holubyho
kopanice v rámci tzv. C etapy rozšírenia siete NÁTURA 2000. S touto formou lokality č. 12
súhlasí aj Správa CHKO Biele Karpaty. Obec Moravské Lieskové však nesúhlasí so zaradením
pozemkov s parc. č. E - 1687, 1718, 1719, 1744 do národného zoznamu území európskeho
významu, a to z dôvodu plánovaného využitia lokality na výstavbu rodinných domov. Územný
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plán však nenavrhuje hranice lokality č. 12, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami orgánov
ochrany prírody.
Lokalita 13
Nachádza sa za severovýchodným okrajom hraníc zastavaného územia obce, na
zastavanie bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Pozostáva zo 6 voľných stavebných
pozemkov pre IBV, v časti lokality už výstavba RD prebieha. Lokalita č. 13 bude dopravne
napojená z 2 miest na jestv. komunikácie, umiestnená je blízko školy. Celková výmera lokality
je 1,93 ha (vrátane už zastavaných pozemkov).
Lokalita 14
Nachádza sa za severovýchodným okrajom hraníc zastavaného územia obce, na
zastavanie bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Pozostáva z 21 stavebných pozemkov pre
IBV. Dopravne bude napojená z 1 miesta na jestv. komunikáciu, pozemky budú situované
pozdĺž 1 novej ulice, na konci ktorej bude dopravné otočisko. Celková výmera lokality je 3,79
ha.
Lokalita 15
Nachádza sa v severnej časti zastavaného územia obce, na zastavanie nebude
potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Pozostáva zo 6 voľných stavebných pozemkov pre IBV, v
časti lokality už výstavba RD prebieha. Pozemky sú situované pozdĺž jestvujúcej komunikácie.
Celková výmera lokality je 1,09 ha (vrátane už zastavaných pozemkov).
Lokalita 16
Nachádza sa v zastavanom území obce, len v severnej časti ho nepatrne presahuje. Na
zastavanie všetkých nových pozemkov, s výnimkou 2, nebude potrebné vyňatie z pôdneho
fondu. Pozostáva z 33 stavebných pozemkov pre IBV. Lokalita využíva plochy humien v
zastavanom území, rešpektuje jestv. miestne komunikácie. Celková výmera lokality je 4,91 ha.
Lokalita 20
Nachádza sa v zastavanom území obce, na jej západnom okraji, v blízkosti hlavnej
štátnej cesty. Na zastavanie lokality nie je potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Pozostáva zo 17
voľných stavebných pozemkov pre IBV, v časti lokality už výstavba RD prebieha. Lokalita
využíva aj miestnu komunikáciu, navrhované je ale aj prepojenie 2 miestnych komunikácií,
pozdĺž ktorého bude situovaná väčšina pozemkov. Celková výmera lokality je 2,20 ha (vrátane
už zastavaných pozemkov).
Lokalita 27
Nachádza sa v zastavanom území obce, v jej centrálnej časti, na zastavanie nebude
potrebné vyňatie z pôdneho fondu). Lokalita je určená na výstavbu 2-3 bytových domov (podľa
typu), nachádza sa v lokalite, kde už bytové domy sú. Uvažuje sa tu s vybudovaním 8 bytových
jednotiek, príp. aj viac podľa typu použitých bytoviek, pričom je potrebné uspokojiť nároky na
statickú dopravu obyvateľov. Celková výmera lokality je 0,29 ha.
ROZVOJ BÝVANIA NA KOPANICIACH
ÚPN navrhuje rozvoj obytnej zložky sídla aj v jednotlivých kopaničiarskych osadách, a to
dvojakou formou.
Prvou sú lokality umiestnené v kopaničiarskych osídleniach, ktoré sú určené na rozvoj
rekreácie - chalupárstva, a to aj výstavbou nových rodinných domov určených buď na rekreáciu
alebo aj na trvalé bývanie. Tieto lokality sú: Neštákovci, Zlatovci, Bačovci, Mikulovci,
Čiernovci, Starý Háj, Dedíkovci.
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Všetky uvedené kopanice ležia v CHKO Biele Karpaty, kopanice Zlatovci a Mikulovci,
čiastočne aj Bačovci sú súčasťou územia európskeho významu SKUEV0367 Holubyho
kopanice. V rámci týchto lokalít sa môžu vyskytovať chránené biotopy, napr. 6510 nížinné a
podhorské kosné lúky alebo 6210 suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom
substráte, ich presný výskyt nie je zmapovaný. V prípade požiadavky na záber biotopu je podľa
§ 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na uskutočnenie
činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo
biotopu národného významu.
V týchto územiach sú povolené novostavby a prístavby k jestvujúcim objektom, ale len v
hraniciach vyznačených na výkrese č. 3, výstavba musí byť v súlade s požiadavkami CHKO
Biele Karpaty, a musí rešpektovať kopaničiarsky ráz územia. V záväznej časti sú uvedené
regulatívy pre výstavbu v daných kopaničiarskych osadách.
Druhou formou sú lokality umiestnené v kopaničiarskych osídleniach, ktoré sú určené na
rozvoj rekreácie - chalupárstva, ale len na jestvujúcich chalupách (s možnosťou ich
rekonštrukcie) bez prístavieb a novostavieb. Tieto lokality sú: Dorotkovci, Zelkovci, Braništia,
Zajavorie. V CHKO Biele Karpaty a v zároveň v území európskeho významu SKUEV0367
Holubyho kopanice ležia kopanice Dorotkovci a Zelkovci.
V týchto územiach teda nie sú povolené žiadne nové stavby, prístavby k jestvujúcim
stavbám, ani nadstavby, ktoré by výrazne zmenili charakter pôvodného objektu, resp. by zvýšili
jeho podlažnosť.
Oba druhy kopaničiarskych osád, ktoré sú určené na rozvoj chalupárstva, sú zakreslené
v grafickej časti na výkrese č. 3.
Výstavba domov v prielukách existujúcej zástavby mimo hlavného sídla je navrhnutá
najmä v častiach Brestové, Bučkovec, Plevovec v primeranom rozsahu so zachovaním
priechodnosti pre biotu.
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
V návrhu sa podporuje rozvoj občianskej vybavenosti najmä vo forme polyfunkcie
s bývaním, nadviazaním na existujúcu štruktúru občianskej vybavenosti. Zariadenia OV sú
v obci pomerne dobre zastúpené – a to najmä v okolí obecného úradu a pozdĺž štátnej cesty na
Dolné Srnie. Nové prevádzky komerčnej, ale i nekomerčnej vybavenosti by bolo vhodné
situovať pozdĺž tejto cesty, čo najbližšie k obecnému úradu. Uvažuje sa s prispôsobením
zástavby rodinných domov v tejto časti obce na polyfunkčné využitie. Do tejto lokality je vhodné
situovať drobné, nezávadné prevádzky obchodu a služieb, nedá sa však jednoznačne určiť ich
situovanie vzhľadom na majetkovo-právne vzťahy. V grafickej časti je vo výkrese č. 3 preto
zaznačená celková navrhovaná polyfunkčná zóna.
Okrem spomenutej centrálnej lokality na rozvoj občianskej vybavenosti sú navrhnuté
nové lokality 24 a 26 (rozšírenie cintorína).
ROZVOJOVÉ LOKALITY – OV
Lokalita 24
Nachádza sa v južnej časti osady Bučkovec, mimo hraníc zastavaného územia obce
(na zastavanie bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu). Lokalita č. 24 predstavuje plochu
určenú na výstavbu kultúrno-spoločenského centra Kubov dvor, ktorým by sa posilnil kultúrny
život aj na kopaniciach. Výmera lokality je cca. 0,165 ha (bude upresnená na základe
konkrétneho projektu). Súčasťou plochy bude aj detské ihrisko.
Lokalita 26
Lokalita má špecifickú funkciu – uvažuje sa tu s rozšírením obecného cintorína.
Nachádza sa vedľa jestvujúceho cintorína, mimo hraníc zastavaného územia obce (na
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zastavanie bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu). Výmera rozšírenia je približne 0,874 ha
(presná plocha bude špecifikovaná na základe požiadaviek obce). Potrebná bude prekládka
časti trasy jestvujúceho nadzemného VN vedenia.
VÝROBA
Z hľadiska výrobných aktivít Moravské Lieskové bolo v minulosti sídlo s prevažne
poľnohospodársky orientovanou výrobou, ktorá sa sústreďovala najmä v areáli
poľnohospodárskeho družstva situovaného na juhovýchodnom okraji obce. V súčasnosti sú
niektoré časti tohto areálu predané súkromným osobám alebo ich budovy sa prenajímajú iným
firmám. Hospodársky dvor spravuje spoločnosť M.E.A. AGRO Moravské Lieskové, ktorá
obhospodaruje väčšinu ornej pôdy v k.ú. Moravské Lieskové. V obci má tradíciu aj výroba obuvi
– v roku 1942 J. Adamovič založil Podjavorinskú továreň na obuv ADAM, tá bola v roku 1948
znárodnená a premenovaná na Závod 29. augusta v Moravskom Lieskovom (ZDA). V roku
1995 sa výroba obuvi v závode zrušila. Areál je v súčasnosti majetkom súkromných firiem,
pokračuje tu priemyselná výroba.
Spoločnosť M.E.A. Agro Moravské Lieskové vykonáva poľnohospodársku činnosť v k.ú.
obce a obhospodaruje celkom 1220 ha, z toho 837,5 ha ornej pôdy a zvyšok tvoria TTP.
Značná časť výmery sa nachádza v CHKO Biele Karpaty.
Poľnohospodárska výroba je zameraná na pestovanie obilovín, olejnín, cukrovej repy,
krmovín na ornej pôde, údržbe TTP a starostlivosť o repozitórium, ako ochrany genofondu
jadrovín a kôstkovín – t.j. jabloní a marhúľ. Obrábanie pôdy a zabezpečenie rastlinnej výroby sa
vykonáva dostupnou súčasne používanou mechanizáciou s cieľom dodržať zásady osevného
postupu so zabezpečením striedania plodín a tým dosiahnutia efektu minimalizácie
agrotechnických zásahov, spotreby priemyselných hnojív, pesticídov, insekticídov a fungicídov.
Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka, kôz a oviec. Hovädzí
dobytok - jalovice, je ustajnený v jednom objekte hospodárskeho dvora, ovce a kozy sú
celoročne mimo areál. V areáli sú v jednom objekte ustajnené aj kone v prenajatých boxoch od
M.E.A. Agro. Spracovanie a výrobu zabezpečuje M.E.A. Agro Moravské Lieskové vo vlastných
objektoch, svojou mechanizáciou, pracovníkmi rastlinnej a živočíšnej výroby, THP, na zmluvne
prenajatej pôde od známych vlastníkov a SPF.
Základné informácie o chove HZ v areáli dvora živočíšnej výroby M.E.A. Agro, s.r.o.:
Celková kapacita (aktuálny stav): - 90 VDJ (HD v areáli, ovce a kozy mimo areál),
- 25 VDJ (kone).
Počty chovaných zvierat (súčasnosť - 2016) a skladovanie hnoja:
• Kone 20 ks
- ustajnenie v boxoch po jednom, podstielka slama,
kŕmenie ručne senom a senážou,
• Jalovice 100 ks
- voľné ustajnenie, slama, kŕmenie mechanizovane senom
a senážou,
• Skladovanie hnoja - v rámci areálu, hnojisko betónové odkanalizované
do žumpy, vyvážanie 2 x ročne,
• Ovce 100 ks a kozy 90 ks - ustajnenie mimo areál hospodárskeho dvora.
Perspektívne sa uvažuje o chove sliepok na predaj vajec "z dvora" v rozsahu do 1000
ks, podstieľkový voľný chov s výbehom na trávnaté plochy.
Uvedená činnosť podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. Kategorizácia
stacionárnych zdrojov, je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Výsledky štúdie imisno-prenosového zaťaženia pre účely rozhodovania RÚVZ
Trenčín "Vplyv chovu hospodárskych zvierat v M.E.A. Agro, s.r.o. na lokality vyčlenené v
ÚPN obce Moravské Lieskové na IBV":
Emisné pomery
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat vznikajú rozkladom organickej hmoty látky,
ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia. Ide hlavne o produkciu amoniaku, sírovodíka a
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oxidu uhličitého. Sírovodík a oxid uhličitý sa pri dodržiavaní správnych zásad prevádzky
pohybujú vo veľmi nízkych koncentráciách, t.j. neprekročia prípustné hodnoty.
V legislatíve týkajúcej sa chovu hospodárskych zvierat je najväčšia pozornosť venovaná
amoniaku, čo je zároveň charakteristická látka obťažujúca pachom pri chove hosp. zvierat.
Produkcia amoniaku spôsobuje problémy hlavne pri veľkochove hydiny a prasiat. Pri chove
hovädzieho dobytka nie je produkcia taká významná.
Pre účely tohto posúdenia bola hodnotená znečisťujúca látka amoniak NH3, ako hlavná
ZL pri chove hovädzieho dobytka.
Emisie NH3 z ustajnenia HZ z jednotlivých objektov

Emisie z uskladnenia hnoja (betónové hnojisko, prirodzená krusta)
Súčasné množstvo zvierat 120 ks/rok
cca. 124 kg/rok
Plánované množstvo
1120 ks/rok cca. 144 kg/rok
Modelovanie imisií
Anorganická látka NH3 - amoniak je hlavnou ZL emitovanou do ovzdušia pri chove hosp.
zvierat, ktorá je zároveň aj látkou obťažujúcou zápachom. Amoniak je vo voľnom ovzduší
nestály, rýchlo reaguje s vodnými parami. Limitná hodnota amoniaku je podľa Vestníka MŽP SR
č. 5/1996 pre priemerované obdobie 1 hod = 200 μg/m3. Limitná hodnota NH3 pre
priemerované obdobie 1 rok nie je určená.
Vzhľadom na typ zdrojov, spôsob vypúšťania emisií, polomer ochranného pásma
hospodárskeho dvora a vzdialenosť najbližšej lokality 9 (navrhovaná plocha na bývanie) a
lokality 5 (navrhovaná rekreačná plocha) bola zvolená výpočtová oblasť 800 x 800 m. Výpočty
maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku pre súčasný stav chovu hospodárskych
zvierat a plánované rozšírenie o chov hydiny, boli vykonané pre najnepriaznivejšie rozptylové
podmienky a nízku rýchlosť vetra, kedy je dopad daného zdroja na znečistenie ovzdušia
najvyšší.
Výsledky a zhodnotenie posúdenia
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príspevky vypočítaných maximálnych krátkodobých
koncentrácií hodnotenej znečisťujúcej látky amoniak na okraji referenčných oblastí, tzn. k
hospodárskemu dvoru M.E.A. Agro najbližšej navrhovanej lokality č. 9 určenej pre IBV a lokality
č. 5 určenej na rekreáciu. Príspevky koncentrácií za súčasného stavu chovu a po plánovanom
rozšírení o chov hydiny sú porovnané s limitnou hodnotou NH3 publikovanou vo Vestníku MŽP
SR č. 5/1996. Koncentrácie uvedené v tabuľke sú pre lepšiu názornosť prepočítané na
percentuálny podiel limitnej hodnoty.
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Max. koncentrácie NH3 v oblasti rozvojových lokalít blízkych k
hospodárskemu dvoru pri konzervatívnom odhade emisií

•
•
•

•

Na základe uvedených faktov možno konštatovať:
Hodnotená ZL amoniak vo výpočtovej oblasti neprekročila limitnú hodnotu uverejnenú vo
Vestníku MŽP SR.
Imisné zaťaženie posudzovanou ZL v oblasti ÚPN navrhovaných lokalít pri súčasnom aj
plánovanom stave chovu HZ v areáli M.E.A. Agro ani pri najvyšších príspevkoch
neprekročí 2 % limitnej hodnoty.
Obťažovanie zápachom - Imisie amoniaku od posudzovaných prevádzok chovu
hospodárskych zvierat v oblasti lokalít č. 5 a č. 9 pri súčasnom aj plánovanom stave
chovu sú aj za najnepriaznivejších rozptylových podmienkach hlboko pod limitnou
hodnotou a teda by nemali spôsobovať obťažovanie zápachom.
Sú splnené podmienky ustanovené právnymi predpismi pre zabezpečenie podmienok
ochrany ovzdušia a ochrany zdravia ľudí.
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Max. krátkodobé koncentrácie NH3 v % limitnej hodnoty M.E.A. Agro: súčasný
stav zvierat (100 ks jalovice, 20 ks kone)
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Max. krátkodobé koncentrácie NH3 v % limitnej hodnoty M.E.A. Agro: súčasný
stav zvierat + plánované 1000 ks hydiny

Na základe zhodnotenia znečisťujúcich látok bolo zistené, že pôvodne uvažované
pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho družstva Moravské Lieskové bolo stanovené
správne, a teda zostáva zachované v ÚPN-O. Ochranné pásmo PD je zakreslené v grafickej
časti, žiadna z navrhovaných lokalít do neho nezasahuje.
Z obytnej časti zastavaného územia obce s prevažnou časťou určenou na bývanie je
veľkochov vylúčený. Taktiež treba dodržiavať podmienky drobnochovu hospodárskych zvierat
v chovoch pri RD.
Podmienky pre drobnochovy domácich hosp. zvierat v obytných zónach: podľa kritérií uvádzaných v
usmerneniach ministerstva pôdohospodárstva z r. 1992 „Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne
a extraviláne obcí Slovenskej republiky“.
(Poznámka: 1 VDJ = 500 kg ž. hm., dojnice 1,00; teľatá 0,20; mladý HD 0,62; býčky vo výkrme 0,71; ošípané výkrm
0,14; ošípané produkcia 0,32; odstavčatá 0,04; nosnice 0,0031; brojlery 0,0016; ovce 0,10)
V centrálnej časti obce (obostavanosť z troch strán uvažovanej farmy) sa odporúča chov hospodárskych
zvierat maximálne do nasledovnej kapacity kusov zvierat:
Hovädzí dobytok (dojnice, teľatá, mladý HD, býčky vo výkrme)
do 15 VDJ
Ovce
do 5 VDJ
Ošípané (ošípané vo výkrme, ošípané produkcia)
do 10 VDJ
Hydina (nosnice, brojlery, kury)
do 3 VDJ
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Kožušinové zvieratá bylinožravé
do 3 VDJ
V okrajovej časti obce (pozemok farmy hraničí s extravilánom) sa odporúča chov hospodárskych zvierat do
nasledovných kapacít kusov :
Hovädzí dobytok, ovce, ošípané
do 40 VDJ
Hydina, kožušinové zvieratá bylinožravé
do 15 VDJ
Výbehy v centrálnej časti obce s priamou nadväznosťou na ustajňovacie objekty malých
a strednokapacitných fariem v intraviláne obce sa nepovoľujú.

Výrobná základňa v obci je pomerne postačujúca, napriek tomu je potrebné podporovať
vznik každej výrobnej aktivity, ktorá nie je v rozpore s rozvojom obce a jeho funkčnými zložkami
a zároveň priaznivo pôsobí na životné prostredie obce a širokého okolia, na jej zamestnanosť
a sociálno-ekonomické aktivity obyvateľstva.
Pre ďalší rozvoj výrobných aktivít môže slúžiť areál súčasného hospodárskeho dvora,
okrem toho sa navrhuje aj nová výrobná lokalita - č. 3. V tejto novej lokalite môžu byť
umiestnené len nezávadné prevádzky ľahkého priemyslu, pridružené výrobné funkcie, plochy
skladov a pod. Z hľadiska ochrany ovzdušia sa nepredpokladá na danej lokalite vznik
podnikateľskej činnosti, ktorá by produkovala väčšie množstvá znečisťujúcich látok a tiež by
bola producentom pachových látok. Rovnako to platí aj pre rozvoj výroby v jestv. areáli
hospodárskeho dvora.
ROZVOJOVÉ LOKALITY – VÝROBA
Lokalita 3
Nachádza sa na ľavej strane štátnej cesty III/1220 pri výjazde z obce smerom na Dolné
Srnie. Pozemky ležia mimo hraníc zastavaného územia obce k r. 1990 (na ich zastavanie je
potrebné vyňatie z pôdneho fondu). Navrhovaná zastavanosť pre túto lokalitu je max. 60 %,
výmera územia je 2,99 ha. Potrebná bude prekládka časti trasy elek. nadzemného VN vedenia.
Medzi výrobnou zónou lokality č. 3 a novým obytným územím je navrhovaná ochranná
bariérová zeleň.
REKREÁCIA A ŠPORT
Moravské Lieskové sa nachádza v turistickom regióne Podjavorina, v prekrásnom
prostredí, zasadenom do nádhernej prírody bohatej na zaujímavé rastlinstvo a živočíšstvo.
Poloha obce ponúka veľmi dobré podmienky na chalupárčenie. Na neďalekom vrchu Javorina
(k.ú. Lubina) sú lyžiarske vleky, výstavba vlekov je plánovaná aj na svahu severozápadne od
obce. V lete je možné ísť za osviežením a oddychom na rekreačnú vodnú plochu Zelená voda
pri Novom Meste nad Váhom, kde sa taktiež konávajú rôzne kultúrne podujatia. Je tu dôležitý
hraničný prechod do Českej republiky.
V obci je kolkáreň, je tu možnosť športového vyžitia v relaxcentre, ktoré je otvorené 5 dní
v týždni. V relaxcentre je kompletne moderne zariadená posilňovňa, cez víkendy a počas
piatkov je tu možné cvičiť aerobik, jógu, bodystyling, všetko na veľmi dobrej úrovni.
Obec má polohu vhodnú na príležitostnú turistiku obyvateľov obce v okolitých lesoch
Bielych Karpát – tradične je to okrem samotnej turistiky aj zber húb a lesných plodov,
poľovníctvo a iné. V obci je veľké množstvo domov využívaných ako sezónne chalupy a cez
víkendy pre obyvateľov okolitých i vzdialenejších miest.
Z organizovaného športu možno spomenúť najmä futbal. Obec reprezentuje futbalový
oddiel TJ Iskra, ktorý ma mužstvo dospelých (hrá II. triedu juh) a mužstvo žiakov. Futbalové
zápasy sa konávajú počas sezóny pravidelne každú nedeľu na futbalovom ihrisku v Moravskom
Lieskovom. Futbalové ihrisko sa nachádza na okraji obce pri riečke Klanečnica, pod lesom
v peknom prostredí. Ponúka možnosť zašportovať si, sú tu detské hojdačky, veľké ohnisko,
občerstvenie. Ihrisko vďaka svojej polohe slúži tiež ako výborný priestor na akcie väčšieho
rozsahu – napr. minuloročná oslava MDD.
Zo športov má v obci tradíciu aj vzpieračstvo, tunajší úspešný vzpieračský oddiel bol
založený už v roku 1961.
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V poslednom období sú veľmi aktívni členovia kolkárskeho oddielu. Využívajú priestory
kolkárne v Srdovom, kde sa v minulosti plánoval vybudovať areál športov. Zhotovený bazén
však pre nedostatok vody neplní svoju funkciu. Kolkári sa zapojili do súťaží v rámci okresu.
Z hľadiska rekreácie a cestovného ruchu má záujmové územie významné postavenie
v oblasti kopaničiarskeho osídlenia, kde sú vhodné prírodné a krajinné podmienky s možnosťou
využitia pre rekreačné účely – najmä chalupárstvo.
Zo „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja“ pre obec vyplýva z hľadiska rozvoja rekreácie tento záväzok:
• podporovať rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky v obciach, ktoré majú na to
najvhodnejšie podmienky – vrátane obce Moravské Lieskové
Pre rozvoj rekreácie a športu boli navrhnuté okrem kopaničiarskych území vhodných na
chalupárčenie aj nové lokality č. 5 a 7.
ROZVOJOVÉ LOKALITY – REKREÁCIA A ŠPORT
Lokalita 5
Nachádza sa na juhozápadnom okraji obce, mimo hraníc zastavaného územia (na
zastavanie bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu). Lokalita je určená na výstavbu nového
obecného športovo-rekreačného komplexu, obec má v pláne sem presídliť futbalové ihrisko,
ďalej sa tu má nachádzať krytá tribúna, šatne, ďalšie športoviská (tenisové kurty, volejbalové a
basketbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko), bufet, pódium a iné objekty zariadenia podporujúce
športové aktivity. V náväznosti na lokalitu je navrhnutá vodná plocha (suchý polder), ktorá bude
súčasťou projektu odľahčovacieho kanála. Okolo športového areálu je navrhnutá ochranná
bariérová zeleň. Predpokladaná výmera lokality je 2,69 ha.
Lokalita 7
Nachádza sa v osade Brestové, mimo hraníc zastavaného územia obce. Na zastavanie
bude potrebné vyňatie z pôdneho fondu. V lokalite je plánované vybudovanie tenisových kurtov,
príp. ďalších športovísk, malej hospodárskej budovy a parkoviska pre hostí. Lokalita č. 7 slúži
na zlepšenie športovo-rekreačnej vybavenosti kopaničiarskej časti katastra. Predpokladaná
výmera lokality je 0,377 ha.

A.2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce
Riešené územie pozostáva z katastrálneho územia obce Moravské Lieskové.
Výmera k.ú. je
36 420 772
Výmera zastavaného územia k r. 1990 je:
1 581 407
Výmera mimo zastavaného územia k r. 1990 je:
34 839 365
Výmera navrhovaného rozšírenia zastavaného územia je: 374 890

m2
m2
m2
m2

A.2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

(1)

Cestné ochranné pásma
Určuje Zákon č. 135/1961 (Cestný zákon) a Predpis č. 35/1984.
§ 11 Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon)
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo
sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a
koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto
komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a
cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri
cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky,
nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované
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(2)

(1)

(3)

alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom
nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by
mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich;
príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto
zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.
§ 15 Predpisu č. 35/1984 (Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon)
Cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych
komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na
súvislé zastavanie; vnútri tohto územia sa zriaďujú ochranné pásma podľa osobitných
predpisov.
Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách
komunikácie vo vzdialenosti:
a)
100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty
budovanej ako rýchlostná komunikácia,
b)
50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy - týka sa cesty I/61 prechádzajúcej
riešeným k.ú.
c)
25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje
ako rýchlostná komunikácia,
d)
20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
e)
15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.
Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti
merajú od osi priľahlej vozovky.

Ochranné pásmo zariadení elektrizačnej sústavy
Je stanovené Zákonom č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
• pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m
• pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m
• pre závesné káblové vedenie 1 m
b) od 35 kV do 110 kV vrátane
15 m
c) od 110 kV do 220kV vrátane
20 m
d) od 220 kV do 400 kV vrátane
25 m
e) nad 400 kV
35 m
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
• zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy.
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Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené,
že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a)
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
b)
3 m pri napätí nad 110 kV.
Ochranné pásmo telekomunikačných zariadení a sietí
Verejné telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochranným pásmom
v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011. Ochranné pásmo vedenia je
široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a
výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m,
ak ide o nadzemné vedenie.
V ochrannom pásme je zakázané:
a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli
ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia
prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
Ochranné pásmo zariadení plynárenských sietí
Je stanovené Zákonom č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych
plynovodov. Vzdialenosť ochranného pásma na každú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:
a)
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
b)
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
c)
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
d)
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
e)
1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
f)
8 m pre technologické objekty
Stavebné činnosti a úpravy v teréne v ochrannom pásme je možné realizovať len so
súhlasom dodávateľa, ktorý zodpovedá za prevádzku príslušného plynárenského zariadenia.
Pred zabránením alebo na zmiernenie účinkov prípadných havárií plynovodných
zariadení a na ochranu života, zdravia a majetku osôb sa zriaďuje bezpečnostné pásmo
zariadení plynárenských sietí. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu
plynárenského zariadenia je:
a)
10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území
b)
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou
do 350 mm
c)
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou
nad 350 mm
d)
50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm
e)
100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm
f)
150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm
g)
300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
h)
50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
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Ochranné pásmo vodárenských a kanalizačných zariadení
Podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach boli
vymedzené nové ochranné pásma.
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného kraja vodorovného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:
a)
1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
b)
2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do 500 mm.
V ochrannom pásme sa nesmú budovať stavby trvalého charakteru, vysádzať dreviny
a pod. Akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme sa bude môcť vykonávať iba so
súhlasom príslušných orgánov.
Ochranné pásmo vodných tokov
V zmysle § 49 zákona a vykonávacej normy STN 75 2102 je potrebné rešpektovať
pobrežné pozemky a ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku
Klanečnica v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne a ochranné pásmo v šírke min. 4 m
od brehovej čiary drobných vodných tokov - Lieskovský potok, Lužov potok a ostatných prítokov
vodných tokov Klanečnica a Kamečnica.
Týka sa to najmä navrhovaných rozvojových lokalít, ktoré sú v dotyku s vodnými tokmi.
V ochrannom pásme, ktoré je potrebné ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná
orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi
vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Požaduje sa zachovať prístup mechanizácie
správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a
povodňovej aktivity vyplývajúcej pre správcu vodných tokov z Vodného zákona.
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona
o vodách č. 364/2004 Z.z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými
pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky
významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných
tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a
návodnej päty hrádze.
Ochranné hygienické pásmo poľnohospodárskeho družstva
Ochranné hygienické pásmo PD sa stanovuje na základe rôznych kritérií, závisí najmä
od druhu a množstva poľnohospodárskej (najmä živočíšnej) výroby. Pre hospodársky dvor
Moravské Lieskové bola pre účely rozhodovania RÚVZ Trenčín vypracovaná štúdia "Vplyv
chovu hospodárskych zvierat v M.E.A. Agro, s.r.o. na lokality vyčlenené v ÚPN obce Moravské
Lieskové na IBV". Na základe výsledkov tejto štúdie možno konštatovať:
• Hodnotená ZL amoniak vo výpočtovej oblasti neprekročila limitnú hodnotu uverejnenú vo
Vestníku MŽP SR.
• Imisné zaťaženie posudzovanou ZL v oblasti ÚPN navrhovaných lokalít pri súčasnom aj
plánovanom stave chovu HZ v areáli M.E.A. Agro ani pri najvyšších príspevkoch
neprekročí 2 % limitnej hodnoty.
• Obťažovanie zápachom - Imisie amoniaku od posudzovaných prevádzok chovu
hospodárskych zvierat v oblasti najbližších navrhovaných rozvojových lokalít pri
súčasnom aj plánovanom stave chovu sú aj za najnepriaznivejších rozptylových
podmienkach hlboko pod limitnou hodnotou a teda by nemali spôsobovať obťažovanie
zápachom.
• Sú splnené podmienky ustanovené právnymi predpismi pre zabezpečenie podmienok
ochrany ovzdušia a ochrany zdravia ľudí.
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Ochranné hygienické pásmo cintorína
Ochranné pásmo pohrebiska je podľa Zákona č. 131/2010 Z.z. (o pohrebníctve) 50 m
od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať
budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
Ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo lesa tvoria podľa Zákona č. 326/2005 Z.z. (Zákon o lesoch) pozemky
do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Pri konaní o umiestnení stavby a využití
územia v 50 m ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva, podľa § 10, ods. 2 zákona č.326/2005 Z.z. Vlastník nehnuteľnosti alebo
investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť,
stavbu alebo zariadenie pred škodami z lesných pozemkov. Podrobnosti upravuje zákon o
lesoch. Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený
použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva. Oplotenie zo strany
od lesného pozemku možno budovať len z ľahko demontovateľného materiálu. Je potrebné
rešpektovať regulatív dopravného vybavenia pre prístup do a z lesných komplexov.
Ochranné pásmo (PHO) vodných zdrojov
Je stanovené zvlášť pre každý jeden vodný zdroj. Ochranné pásma vodných zdrojov sú
zakreslené v grafickej časti.
Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky
V zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky
nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie je priestor v okruhu 10 m od nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky (10 m sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou
pamiatkou je stavba alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou
pozemok). Vzhľadom na dikciu citovaného ustanovenia je dotknutým orgánom štátnej správy v
konaniach podľa stavebného zákona Krajský pamiatkový úrad Trenčín.
Ochranné pásmo prírodnej pamiatky
Ochranné pásmo PP Baricovie lúky nie je oficiálne vyhlásené, v grafickej časti je však
zakreslené odporúčané ochranné pásmo PP. Ochranné pásmo PP Kohútová nie je vyhlásené.
Ochranné pásmo hydromelioračných vedení (závlahových potrubí)
Bude stanovené správcom vodnej stavby v prípade plánovania výstavby v záujmovom
území hydromeliorácií. Ochranné pásmo je určené od osi potrubia, v OP neumiestňovať stavby
trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky.

A.2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred
povodňami
OBRANA ŠTÁTU
Do k.ú. Moravské Lieskové nezasahujú žiadne záujmové vojensko-obranné územia.
Ministerstvo obrany SR má v riešenom území zvláštne územné požiadavky, a to: zachovať
vojenský objekt - Kryt na pozemku p.č. 201/1/2, nepoškodiť objekt vojenskej správy a ani
prístup k nemu. Príp. objekty vyššie ako 50 m nad terénom bude potrebné prerokovať
s vojenskou správou zvlášť.
POŽIARNA OCHRANA
Obec má zriadený Obecný hasičský zbor, okrem neho sú tu dva dobrovoľné hasičské
zbory (Moravské Lieskové a Bučkovec). Požiarna zbrojnica sa nachádza v centre obce oproti
Obecnému úradu, ďalšia zbrojnica je čiastočne zriadená na Bučkovci.

36
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MORAVSKÉ LIESKOVÉ - TEXTOVÁ ČASŤ

Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi a súvisiacimi predpismi.
OCHRANA PRED POVODŇAMI
Správcom povrchových tokov v k.ú. Moravské Lieskové (ktoré je súčasťou povodia rieky
Váh) je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany. K.ú. obce Moravské Lieskové
preteká vodohospodársky významný vodný tok Klanečnica, spolu so svojimi prítokmi Lieskovský potok, Lužov potok, Záhlbocký potok, potok v Mandlovom, v Klinoch, v Brannom,
Majlový potok a ďalšími bezmennými prítokmi a bezmenný prítok toku Kamečnica. Správca
tokov vykonáva údržbu spolu s obcou výrubom stromov, prehlbovaním koryta toku
a odstraňovaním naplavenín. Je potrebné rešpektovať realizované opatrenia na vodných tokoch
z hľadiska ochrany pred povodňami - úpravy pred vybrežovaním veľkých vôd a zabezpečenie
stability koryta na tokoch. V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť
rozvojové aktivity riešené v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Vodný tok Klanečnica je zaradený medzi vodné toky s jestvujúcim potenciálne
významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Váhu (zdroj: Predbežné hodnotenie
povodňového rizika v Slovenskej republike. MŽP SR, december 2011).
Úsek vodného toku Klanečnica rkm 6,50 - 9,00 je zaradený medzi vodné toky s
jestvujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Váhu (zdroj:
Predbežné hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike, Ministerstvo životného
prostredia SR, december 2011). Vychádzajúc zo súčasných máp povodňového ohrozenia,
spracovaných matematickým modelovaním záplavovej čiary vodného toku Klanečnica, na
základe predbežného hodnotenia povodňového rizika časť riešenej lokality zasahuje do územia,
kde bola identifikovaná existencia potencionálne významného povodňového rizika a oblasť, v
ktorej možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika (Mapa
povodňového ohrozenia - Čiastkové povodie Váh - Moravské Lieskové - tok Klanečnica rkm
6,50 - 9,00 - Záplavové čiary Q5; Qjo; Q50; Q100; Q1000 - List 35-14-02, 35-14-07, 35-14-08).
V Pláne manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu (Ministerstvo životného
prostredia SR, december 2015) sú pre predmetnú geografickú oblasť navrhované v rámci
protipovodňového opatrenia úprava koryta na dĺžke 1.425 m v rkm 7,029 - 8,454, ďalej
opatrenia v lesných porastoch obhospodarovaných v normálnom režime a opatrenia v lesných
porastoch postihnutých plošnou kalamitou.
Vyššie uvedené vodné toky sú potencionálnymi zdrojmi povodne, no najväčšou hrozbou
sú prípadné zrážkové vody pri prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch, prípadne rýchle topenie sa
snehu a ľadu pri prudkom oteplení v zimnom období a po ňom. Najkritickejším je potok
Klanečnica, ktorý pomerne často spôsobuje záplavy. Za najväčšie povodňové katastrofy sa
považujú záplavy v auguste 1913 a v júli 1997.
V k.ú. Moravské Lieskové nie je určené inundačné územie, podľa § 61 písm. i) bod 2. a
§ 63 ods. 4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
V ÚPD je časť rozvojových lokalít navrhovaná aj na území, ktoré bolo v rámci
spracovania Plánov manažmentu povodňových rizík zaradené do geografickej oblasti s
potenciálnym povodňovým rizikom a nachádza sa v potenciálne zaplavovanom území. Pokiaľ
by došlo k výstavbe stavebných objektov situovaných v záplavovom území vodných tokov, bude
potrebné dopracovať ochranu územia vodohospodárskou stavbou, reguláciou, resp. iným
vhodným technickým riešením. Tieto stavby musia byť zrealizované pred vydaním stavebných
povolení na uvedené zámery, navrhovanú ochranu územia si musí žiadateľ - investor
zabezpečiť na vlastné náklady spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. Protipovodňová
ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných
tokov. Prípadné navrhované protipovodňové opatrenia na ochranu rozvojových lokalít v
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záplavovom území bude nevyhnutné pri podrobnejšom spracovaní PD vopred odsúhlasiť s
organizáciou SVP, š.p.
Postup povodne (záplavy) bude mať iba indikatívny charakter, lebo aj pri rovnakom
kulminačnom prietoku povodňovej vlny závisí časový postup záplavy od reálneho objemu
povodňovej vlny a jej tvaru. Z toho dôvodu sa bude skutočný priebeh záplavy počas každej
povodne v rôznej miere, ale prakticky vždy líšiť od vyššie uvádzaných predpokladov postupu
povodní. Grafické znázornenie rozsahu povodne v niektorých prípadoch nemusí vystihovať
reálne vzniknutú povodeň.
Plány manažmentu povodňových rizík budú obsahovať návrhy na realizáciu opatrení,
ktorých cieľom je zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie
potenciálnych nepriaznivých následkov povodní. Pôjde predovšetkým o návrhy preventívnych
opatrení v krajine a na vodných tokoch a harmonogram ich realizácie, ktorý bude vypracovaný v
závislosti od poradia naliehavosti. V tejto fáze spracovania plánov manažmentu povodňových
rizík je geografická oblasť Moravské Lieskové - Klanečnica podľa priorít opatrení pod
poradovým číslom 30 zaradená medzi opatrenia navrhované do roku 2021.
Stavby navrhované v blízkosti vodných tokov, na území so zvýšenou hladinou
podzemných vôd požaduje SVP osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5 m nad rastlým terénom,
bez budovania pivničných priestorov.
V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať
opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol
zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v
recipiente (retencia dažďovej vody - retenčné nádrže, retenčné nádrže s regulovaným odtokom
a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.). Ďalšími požiadavkami SVP sú obmedzenie
vypúšťania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodných tokov, odvádzanie
dažďových vôd z jednotlivých stavieb riešiť v rámci pozemku investora stavby, rešpektovať
Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a príslušné
platné normy STN 75 2102 „Opravy riek a potokov", STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení
a komunikácií s vodnými tokmi" a pod.
V súčasnosti má podnik SVP, š.p. v rámci svojho rozvojového programu investícii v
riešenom území zaradenú investičnú akciu „Moravské Lieskové - Šance, úprava toku
Klanečnica". Jedná sa o viacročný program a realizácia jednotlivých akcií záleží od
zabezpečenia finančných zdrojov na ich realizáciu.
Podnik SVP, š.p. má v rámci svojho rozvojového programu investícií zaradenú
investičnú akciu „Nové Mesto nad Váhom - Moravské lieskové, úprava potoka Klanečnica".
Obec Moravské Lieskové má spracovaný povodňový plán obce, ktorý bol schválený
prednostkou Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 24.9. 2015.
Z dôvodu ochrany pred povodňami zo „ZaD č. 2 Územného plánu VÚC Trenčianskeho
kraja“ pre obec vyplýva návrh na úpravu tokov:
• Nové Mesto nad Váhom - Moravské Lieskové, úprava toku Klanečnica,
• Moravské Lieskové – Šance, úprava toku Klanečnica.
ÚPN navrhuje v záujme ochrany zastavaného územia obce (hlavný sídelný útvar) pred
povodňami vybudovať odľahčovací kanál, ktorý by sa napojil na tok Klanečnice pod futbalovým
ihriskom, pokračoval by južným smerom pozdĺž cesty I. triedy a na Klanečnicu by sa opäť
napojil južne od zastavaného územia. Tento kanál je navrhovaný aj ako verejno-prospešná
stavba, spolu s plochou pre vodnú zachytávaciu nádrž (suchý polder), ktorá je na ňom
navrhnutá neďaleko ústia do Klanečnice (pri súčasnom vodojeme). Kanál nie je navrhnutý ako
trvale prietočný. Klanečnica je totižto tok s nízkymi prietokmi v letnom období, a ak by z nej
trvalo časť prietoku bola vedená odľahčovacím kanálom, znásobili by sa nepriaznivé vplyvy na
vodné organizmy počas minimálnych prietokov (prehrievanie, zmena kyslíkového režimu,
bujnenie rias). Podrobnejší technický popis navrhovaného kanála s poldrom bude predmetom
predprojektovej a projektovej prípravy stavieb.
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Aj v rámci navrhovaných miestnych biokoridorov MBK1 Lieskovský potok, MBK2
Záhlbocký potok, MBK3 Potok Lužov, ktorými pretekajú vodné toky v správe SVP, š.p.,
požaduje tento podnik zachovať oprávnenia súvisiace s výkonom správy vodných tokov v
zmysle § 48 a § 49 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. o vodách.
CIVILNÁ OCHRANA
Riešenie záujmov civilnej ochrany sa musí uskutočňovať v zmysle § 4 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov.
Ochranné stavby CO obyvateľstva sú riešené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s vyhláškou NR
SR č. 532/2006 Z.z. v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS). Samostatná
CO doložka sa v ÚPN-O nespracúva. Pre JÚBS je potrebné viesť a aktualizovať určovacie listy.
Možnosť úkrytu (ubytovania) väčšieho počtu obyvateľov počas prípadných krízových
situácií je v suteréne Obecného úradu a v budove ZŠ. Sklad ochranných masiek pre všetkých
obyvateľov obce sa nachádza na Obecnom úrade v Sklade CO.

A.2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
Do katastrálneho územia obce Moravské Lieskové zasahuje na veľkej ploche najmä
v severnej časti CHKO Biele Karpaty. V celom území CHKO platí (okrem ďalej spomenutých
maloplošne chránených území v rámci CHKO) druhý stupeň ochrany podľa zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na niektoré činnosti na území je potrebný súhlas
príslušného orgánu ochrany prírody. Okrem chránených území sa na ostatnú plochu katastra
z pohľadu zákona NR SR 543/2002 Z.z. vzťahuje prvý stupeň územnej ochrany (§12).
V katastri obce je vyhlásená prírodná pamiatka (PP):
• Baricovie lúky, evidenčné č. 897 (4. a 3. stupeň ochrany, rok vyhlásenia 1994, výmera
16 247 m2). Prírodná pamiatka je zriadená za účelom zachovania 2. najväčšej lokality
kriticky ohrozeného druhu Iris graminea (kosatec trávolistý) v Bielych Karpatoch, ako aj
jeho sprevádzajúcich druhov. Lokalita sa nachádza na SV úpätí Veľkej Javoriny na
flyšovom geolog. podklade. Ochranné pásmo PP Baricovie lúky nie je oficiálne
vyhlásené, v grafickej časti je však zakreslené odporúčané ochranné pásmo PP.
• Kohútová, evidenčné č. 784 (4. stupeň ochrany, rok vyhlásenia 1992, výmera 45 150
m2). Chránené územie je vyhlásené na ochranu jednokosnej lúky s veľkým zastúpením
vstavačovitých rastlín a silne ustupujúcich druhov článkonožcov. Refúgium genofondu a
výskumná plocha. Ochranné pásmo PP Kohútová nie je vyhlásené.
Vyhlásené je aj územie európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice v rámci
európskej sústavy chránených území NÁTURA 2000.
Holubyho kopanice – rozloha 3933,05 ha, správca územia CHKO Biele Karpaty.
Z hľadiska environmentálneho a ekosozologickej hodnoty toto územie predstavuje
najhodnotnejšie plochy katastra, ktoré súčasne charakterizujú typický a nezameniteľný krajinný
ráz, ako aj ekologickú stabilitu územia. Jedná sa územie označené ako SKUEV0367 Holubyho
kopanice, čím sa vzdal hold jednak kopaničiarskému charakteru tejto krajiny, ako aj Jozefovi
Ľudovítovi Holubymu, podľa ktorého je tento kraj pomenovaný. Zaberá strednú časť CHKO
Biele Karpaty od masívu Veľkej Javoriny až po masív Veľkého Lopeníka. Rozprestiera sa v
nadmorskej výške 247- 925 m n.m. Územie európskeho významu zasahuje aj do
Moravskolieskovskej kotliny. Väčšia časť sa nachádza v severnejšej polovici k.ú. Ide o oblasť
kopaníc, ktorá vznikla na základe dlhoročného spolužitia človeka s prírodou, výsledkom ktorého
bol vznik typickej a charakteristickej mozaikovitej štruktúry krajiny (striedanie sadov, pasienkov,
lúk a políčok ornej pôdy). Medzi prioritné biotopy európskeho významu daného územia, ktoré sú
predmetom ochrany, patria:
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ochrany, patria:
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží
(*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do
alpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220* Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy
40A0* Xerotermné kroviny
91H0* Teplomilné panónske dubové lesy
V danom území žijú druhy európskeho významu, medzi ktoré patrí pimprlík bruškatý
(Vertigo moulinsiana), fuzáč alpský (Rosalia alpina), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus),
roháč obyčajný (Lucanus cervus), bystruška potočná (Carabus variolosus), kunka žltobruchá
(Bombina variegata), užovka stromová (Elaphe longissima), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
netopier obyčajný (Myotis myotis), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), modráčik
krvavcový (Maculinea teleius), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena
dispar), spriadač kostihojov (Callimorpha quadripunctaria), jasoň chochlačkový (Parnassius
mnemosyne).
Územie sa chráni v 2. st. ochrany podľa §13 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, čo v tomto prípade vyžaduje riadený a aktívny prístup k aktívnej ochrane, teda k
takému využívaniu krajiny, ktorá uchová jednak jej prírodné (ekosozologické) hodnoty a jednak
jej charakteristický krajinný vzhľad a tradície. Práve tento aspekt upadá a v súčasnosti je dané
územie ohrozené zmenou obhospodarovania územia, čo má za dôsledok degradáciu bohatých
kvetnatých lúk, ktorá je spôsobená sukcesnými zmenami (zarastanie náletovými drevinami,
hromadenie stariny). Opustenie starých ovocných sadov a premena kopaničiarského osídlenia
na rekreačné chaty je tiež nevhodným trendom pri ktorom zanikajú charakteristické a špecifické
rysy a tradície tejto krajiny.
Navrhované menežmentové opatrenia:
-

-

extenzívne prepásanie koňmi (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
extenzívne prepásanie ovcami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
extenzívne prepásanie hovädzím dobytkom (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním územia)
kosenie a následné odstránenie biomasy 2 x ročne
odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny
ochrana, údržba a úprava priaznivého stavu súčasných a budovanie nových liahnísk pre
obojživelníky
zvyšovanie rubnej doby
predlžovanie obnovnej doby
jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)
šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a
ležaniny)
zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy
zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie znižovaním zápoja) z dôvodu
chránených alebo ohrozených druhov rastlín

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:
-

Malé vodné elektrárne
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-

-

Skládky odpadu
Farmy, v ktorých sa chová viac ako 30 jedincov zvierat na komerčné účely (s výnimkou
hospodárskych zvierat)
Likvidácia opustených ovocných sadov a záhrad, nad 0,5 ha
Vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravu,
zasypávanie, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania
týchto činnosti v koryte vodného toku jeho správcom
Výrub drevín brehových porastov (žiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺžky
Likvidácia brehových porastov holorubným spôsobom (oprávnenie správcu toku), nad 100 m dĺžky
Cesty I. až III. triedy
Všetky penzióny a chaty
Budovanie a vyznačenie mototrás
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky
Organizovanie spoločných poľovačiek
Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného
sadu a vinice
Používanie chemických látok spojených s úpravou vlastností snehu na ploche do 2 ha
Používanie chemických látok spojených s úpravou vlastností snehu na ploche 2 ha a viac
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery
Umiestnenie, výsadba a zloženie nepôvodných druhov drevín mimo ovocného sadu, vinice,
chmeľnice a záhrady, bez limitu

Mokrade
Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ako
významný krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho
významu majú osobitnú ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokraď
podľa § 2 ods. 2 písm. zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi,
slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane
vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. V rámci mokradí na území
Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí lokálneho, regionálneho, národného a
medzinárodného významu. V katastri obce Moravské Lieskové sú evidované mokrade
lokálneho významu. Mokrade lokálneho významu tvoria rozlohou menšie územia, s lokálnym
významom na flóru a faunu.
Zoznam mokradí v k.ú. Moravské Lieskové:
• U Mikulcov
2,000 ha
• H. Revajci – Plotárka
1,000 ha
• Kozákovská – U Zlatých
1,000 ha
• Mizeráci
0,200 ha
• Babia hora
0,040 ha
• Šance
0,039 ha
Južným okrajom katastra prechádza (na malom kúsku aj zasahuje do k.ú) hranica
vonkajšieho pásma ochrany vodného zdroja Čachtice.
Ďalšími územiami cennými z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú brehové porasty
potoka Klanečnica a brehové porasty a údolie potoka Lužov.
V extraviláne je potrebné vyčleniť funkčné plochy resp. zóny na realizáciu opatrení pre
zlepšenie prírodných pomerov a rôznorodosti krajiny – zatrávnenie a výsadba medzí a remízok
na zníženie pôdnej erózie, ozelenenie poľných ciest, a pod. Pri vyčleňovaní zón pre výstavbu
treba rešpektovať reálne záplavové územie Klanečnice. Súvislé zastavanie a oplocovanie
pozemkov pozdĺž hlavnej cesty je nežiadúce, je potrebné ponechať prieluky aspoň na 2 – 3
miestach (predovšetkým na prítokoch Klanečnice) ako priechody pre zver. V opačnom prípade
by bolo potrebné nákladné budovanie nadchodu pre zver, preklenujúceho túto bariéru vrátane
štátnej cesty.
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Podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú
vyhlásené zraniteľné oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých
odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých
koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50 mg.l -1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde
je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, predovšetkým dusičnanmi. V zmysle
Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti sa v
Trenčianskom kraji nachádza 142 zraniteľných oblastí, ktoré sú vymedzené hranicami
katastrálnych území. Medzi tieto patrí aj katastrálne územie obce Moravské Lieskové.
Biotopy
Biotop (z gr. bios - život, topos - miesto) je súbor všetkých činiteľov (živých aj neživých),
ktoré
vzájomným
spolupôsobením
vytvárajú životné
prostredie daného
jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva. Biotop je také miestne prostredie, ktoré spĺňa
nároky charakteristické pre konkrétne živé organizmy. Topograficky vymedzený biotop
označujeme ako stanovište alebo lokalitu. Stanovište môže byť obmedzené len na určitú časť
jedného biotopu, alebo naopak, môže zahŕňať viac rôznych, zvyčajne susediacich biotopov
(napr. niektoré vtáky a cicavce migrujú medzi lesom a stepou).
V takmer celom k.ú. Moravské Lieskové je evidovaný rozsiahly výskyt chránených
biotopov európskeho aj národného významu, podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. a Prílohy č. 1
Vyhlášky č. 241/2004 Z.z.
Predovšetkým ide o biotopy suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na
vápnitom substráte 6210, nížinné a podhorské kosné lúky 6510, jaseňovo-jelšové podhorské
lužné lesy 91E0. Navrhovanými činnosťami (záber výstavbou, zmenou využitia plôch, a pod.)
môže dôjsť k ich poškodeniu alebo zničeniu. Na uskutočnenie takejto činnosti by bol potrebný
osobitný súhlas orgánu ochrany prírody.
§ 6 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Ochrana prírodných biotopov
(1) Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého
stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu.
(2) Ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa
dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu
národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Súhlas
obsahuje aj
a) identifikáciu biotopu európskeho významu a biotopu národného významu,
b) popis jeho stavu,
c) mapové vymedzenie hranice biotopu,
d) vymedzenie pozemkov, ak svojím umiestnením a využitím súvisia s realizáciou súboru
opatrení
potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopu,
e) určenie relatívnej plochy biotopu európskeho významu k výmere toho istého biotopu v rámci
príslušného biogeografického regiónu na území Slovenskej republiky.
(4) Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny,
bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto
činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom.
(5) Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak
a) ide o činnosti vykonávané v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy a
lesných pozemkov [(§ 61 ods. 2 písm. a) a b)],
b) k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín (§ 47),
c) sa postupuje podľa § 28 ods. 9 a 10.
§ 18 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Chránená krajinná oblasť
Rozsiahlejšie územie, spravidla o výmere nad 1000 ha, s rozptýlenými ekosystémami,
významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom
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krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia môže ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom ustanoviť za chránenú krajinnú oblasť. Na území chránenej krajinnej oblasti, ak
v tomto zákone nie je ustanovené inak, platí druhý stupeň ochrany (§13). Podrobnosti o územnej ochrane
CHKO vrátane ich územnej a časovej doby platnosti a vymedzenie jej hraníc ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Prírodná pamiatka
Bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha,
ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam, môže krajský úrad
vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za prírodnú pamiatku.
Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva
štátu, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným
právnym predpisom za národnú prírodnú pamiatku. Ak sa zistia nové skutočnosti, ministerstvo môže
všeobecne záväzným právnym predpisom zrušiť ustanovenie prírodnej pamiatky za národnú prírodnú
pamiatku; urobí tak vždy, ak sa národná prírodná pamiatka stane súčasťou vyhlásených zón chránenej
krajinnej oblasti alebo národného parku (§ 30).
Na území prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky platí štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 16)
stupeň ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 24). Stupeň ochrany prírodnej pamiatky alebo
národnej prírodnej pamiatky, vymedzenie jej hraníc a hraníc jej ochranného pásma a podrobnosti o
územnej ochrane prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky a jej ochranného pásma vrátane
ich územnej a časovej doby platnosti ustanoví krajský úrad všeobecne záväznou vyhláškou.
§ 12 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Prvý stupeň ochrany
Na území Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31, platí
prvý stupeň ochrany, podľa ktorého sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
a) vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä na ich úpravu,
zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, okrem
vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným
predpisom,
b) rozšírenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného územia obce
s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá
ministerstvo po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom
lesnom hospodárskom pláne alebo druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach,
c) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce
mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
d) leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív,
e) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
f) likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,
g) zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktorým sa
môže biotop poškodiť alebo zničiť,
h) vyradenie ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie do užívania na účely podnikania v osobitnom
režime.
§ 13 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Druhý stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany, je zakázané:
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo
saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej
komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného
priestoru,
b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice,
cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.
(2) Na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
vykonávanie činností uvedených v §12,
a) likvidáciu existujúcich trvalých trávnatých porastov s výnimkou činností povoľovanej podľa
osobitných predpisov,
b) výstavbu lesných ciest a zvážnic,
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c)

oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice,
d) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat, na voľných ležoviskách, ako aj
ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek,
umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
e) vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom,
f) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zast. územia
obce,
g) pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných
hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej a lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche
väčšej ako 2 ha,
h) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej
trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
i) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými
silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, vykonanie prípravy alebo výcviku a
s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej obrany, Hasičským a záchranným zborom, horskou
službou alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zast. územia obce,
j) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti
prístupných spoločenských podujatí za hranicami zast. územia obce alebo mimo športových
a rekreačných areálov na to určených,
k) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok konštrukcia
alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo
televíziu za hranicami zast. územia obce,
l) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela
m) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla:
a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi)
pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
b) na miesta , ktoré orgán ochrany prírody vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo(§17), návštevným poriadkom národného
parku a jeho ochranného pásma(§20) alebo zoznamom týchto miest uvedených na úradnej tabuli
dotknutej obce,
c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.
(4) Súhlas podľa odseku 2 písm. e), k) a n) sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom ochrany
prírody spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. b).
§ 14 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Tretí stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané:
a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako,
b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo
diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako,
c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami
zastavaného územia obce,
d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať,
vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za
hranicami zastavaného územia obce,
e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné
spoločenské podujatie,
f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie,
reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
g) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,
h) zbierať rastliny vrátane ich plodov,
i) organizovať spoločné poľovačky,
j) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom
(2) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:

44
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MORAVSKÉ LIESKOVÉ - TEXTOVÁ ČASŤ

a) vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c) až h), § 13 ods. 2 písm. b) až e), i), j), l) a m),
b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,51) ako aj akéhokoľvek
iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
c) pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok,
priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia
ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového
zariadenia,
e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,
f) vykonávanie technických geologických prác.
(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. c) neplatí na pohyb:
a) v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom
rybárskeho práva a na pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento
zákaz,
b) na miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym
predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným
poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest
uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce.
(4) Zákaz podľa odseku 1 písm. d) až h) neplatí na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody
spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. b). Zákaz podľa odseku 1 písm. h) neplatí na vlastníka (správcu,
nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz.
Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením
zdravotného stavu lesného porastu.
§ 15 zákona NR SR 543/2002 Z.z.:
Štvrtý stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané:
a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,
b) ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný
alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
d) aplikovať chemické látky a hnojivá,
e) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
f) zbierať nerasty alebo skameneliny,
g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
i) vykonávať geologické práce,
j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela,
k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
(služobný pes) a poľovného psa.
(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
a) vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c), e) a. h), § 13 ods. 2 písm. c), i), j) a l) a §
14 ods. 2 písm. d) a. f),
b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách,
ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích
jednotiek; súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody spôsobom
uvedeným v § 13 ods. 3 písm. b),
c) umiestnenie stavby.

Územný systém ekologickej stability
Podľa plánov regionálneho ÚSES Trenčianskeho kraja do riešeného katastrálneho
územia zasahuje biocentrum regionálneho významu č. 44 (Javorina) a biocentrum č. 42 a 43
(Lopeník, Nová Hora). Tieto biocentrá sú navzájom pospájané biokoridormi. V riešenom území
sa nevyskytuje biocentrum nadregionálneho významu, neprechádza tadiaľto ani biokoridor
nadregionálneho významu (ak nepočítame Biele Karpaty, ktoré sú v tomto zmysle
nadregionálnym biokoridorom). Základným biokoridorom v k.ú. je biokoridor prechádzajúci
celým riešeným územím v severozápadnom – juhovýchodnom smere pozdĺž potoka
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Klanečnica. Kolmo na neho prechádzajú územím ďalšie dva biokoridory. Biocentrá sa
nachádzajú v severnej časti katastra. Všetky prvky ÚSES sú zakreslené v grafickej časti vo
výkrese č. 8 „Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES, perspektívne použitie
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely".
Územný systém ekologickej stability predstavuje systémový koncept, ktorý rieši
integrovaný manažment krajiny, čo predstavuje interakciu medzi prirodzenými funkciami krajiny
(tiež aj ako ekosystémové funkcie krajiny) a optimálne a priestorovo vyvážené využívanie
krajiny ako prírodného a obnoviteľného zdroja. Ak sa tento princíp naruší, stratí sa schopnosť
obnoviteľnosti prírodných zdrojov a presadia sa riziká a negatívne činitele ako sprievodné javy
poškodenej a destabilizovanej krajiny (environmentálne hazardy a riziká).
V zásade je cieľom vytvárania ÚSES:
• územné zabezpečenie nerušeného vývoja rastlinných a živočíšnych populácií a
spoločenstiev v celej variabilite v ich prirodzenom prostredí,
• vytvorenie optimálneho priestorového základu ekologicky stabilnejších plôch a línií v
krajine z hľadiska zabezpečenie ich priaznivého pôsobenia na okolité menej stabilné
časti poľnohospodárskych a lesných kultúr a urbanizovaného územia,
• zachovanie unikátnych krajinných útvarov prírodného a kultúrno-historického pôvodu,
udržanie prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny a ochrana prírodných zdrojov,
• podpora možnosti polyfunkčného využitia krajiny.
Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu:
• Biocentrum - ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj
ich spoločenstiev,
• Biokoridor - priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na
ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky,
• Interakčný prvok - určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, ktorý
sprostredkuje priaznivé pôsobenie ostatných ekologicky významných krajinných
segmentov na okolité menej stabilné okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej
človekom. Ide väčšinou o prírodné prvky s rozlohou menšou ako 3 ha, typu remízok či
skupín stromov alebo o užšie líniové porasty ako stromoradia,vetrolamy, brehové
porasty, močiarov a podobne. Dané prvky sú zvyčajne prepojené na biocentrá a
biokoridory.
Výsledky doplnkovej správy "Plnenie vybraných požiadaviek strategického
environmentálneho hodnotenia konceptu ÚPN-O Moravské Lieskové"
V rámci hodnotenia ekologickej stability územia a ochrany prírody môžeme katastrálne
územie obce rozdeliť na 2 časti. Prvá časť sa tiahne od severnej hranice s Českou republikou
až po vonkajšiu hranicu intravilánu obce. Ide o ekologicky výrazne stabilnejšie územie.
Vyskytujú sa tu zákonom chránené lokality a významné genofondové plochy. Je tvorené veľkým
podielom ekologicky významných segmentov pozostávajúcich z lesných porastov, trvalých
trávnych porastov, vodných tokov so sprievodnou brehovou vegetáciou, plošnej a líniovej
nelesnej drevinovej vegetácie, mozaikových štruktúr (trvalé trávne porasty s rozptýlenou
nelesnou drevinovou vegetáciou, extenzívne využívanými sadmi), lokálnych mokradí. K
zvýšeniu ekologickej stability danej časti prispelo aj zatrávnenie niektorých plôch s ornou
pôdou, t.j. plochy s nízkou ekologickou stabilitou sa zmenili na pozitívne krajinné prvky. Ide
hlavne o lokalitu Pod Miklánkom, ktorá bola ešte v roku 2011 využívaná ako polia. Dôvodov na
zatrávnenie tohto územia bolo niekoľko. Hlavnou príčinou bolo to, že územie bolo neustále
podmáčané, keďže sa tu nachádza okolo 11 výverov vody. K zatrávneniu sa pristúpilo z dôvodu
vodnej erózie, ktorá spôsobovala odnos pôdy. Výnos z poľnohospodárskej činnosti bol tiež
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ohrozovaný lesnou zverou, ktorá sa tu pravidelne pásla, keďže sa v blízkosti nachádza les a
plošná nelesná drevinová vegetácia. Problémom bola aj zlá dostupnosť terénnu pre obrábacie
stroje. V súčasnosti sa prístupnosť zlepšila pretože sa novovzniknutá lúka pripojila už k
jestvujúcim lúkam, čím sa vytvorila veľká kompaktná plocha, na ktorú sa dá dostať aj z k.ú.
susednej obce Bošáca.
Menej ekologicky stabilné územie tvorí druhá časť obce zahŕňajúca intravilán obce a
južnú časť územia siahajúcu po hranicu s katastrálnym územím obce Dolné Srnie. Je prevažne
tvorená zastavanými plochami a ornou pôdou, ktoré sa považujú za krajinné prvky s malou
ekologickou stabilitou.
Miestny ÚSES
Navrhované miestne biocentrum (MBC1) Dúbravka
(alebo Moravskolieskovské sady)
Navrhované miestne biocentrum je lokalizované juhovýchodne od zastavaného územia
obce na svahoch Dúbravky. Lokalita tvorí významný krajinný prvok územia a predstavuje
dôležité biocentrum. Dané biocentrum pozostáva z bývalých viníc, neskôr ovocných sadov a
priľahlých trávnych porastov. Má významný krajinotvorný charakter, keďže ide o historický
krajinný prvok druhotnej krajinnej štruktúry, ktorý bol už zaznačený v historických mapách z
Prvého vojenského mapovania prebiehajúceho v rokoch 1769-1784. V roku 1879 vinohrady
zanikli z dôvodu rozšírenia choroby viniča (fyloxéry viničovej). V roku 1972 sa obyvatelia snažili
čiastočne rekultivovať vinohrady a tak tu vysadili na časti plochy vinič a na ostatnej časti ovocné
stromy. Neskôr v období po úplnej likvidácií vinohradov boli na celej miestnej časti obce
Dúbravka vysadené ovocné sady, ktoré sú tu čiastočne zachované až dodnes. V súčasnosti je
lokalita tvorená trávnymi porastami po zanechaných viniciach, medzami s krovinovou
vegetáciou a ovocnými stromami, ktoré vytvárajú zaujímavú mozaiku územia. Lokalita má
význam z hľadiska veľkej floristickej a faunistickej rozmanitosti. Nachádza sa tu veľké množstvo
krovín, tráv, bôbovitých rastlín a iných rastlinných druhov, medzi ktoré patrí: svíb krvavý
(Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (Crateagus monogyna), jarabina vtáčia (Sorbus
aucaparia), baza čierna (Sambucus nigra), divé slivky (Prunus sp.), trnka obyčajná (Prunus
spinosa), ruža galská (Rosa gallica), kostrava lúčna (Festuca pratensis), ovsík obyčajný
( Arrhenatherum elatius), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), hrachor lúčny (Lathyrus
pratensis), ďatelina horská (Trifolium montanum), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), črmeľ
roľný (Melampyrum arvense), pakost krvavý (Geranium sanguineum), túžobník obyčajný
(Filipendula vulgaris), šalvia lúčna (Salvia officinalis), jahoda lesná (Fragalia vesca), veronika
obyčajná (Veronica chamaedrys), vika kašubská (Vica cassubica), klinček slzičky (Dianthus
deltoides), skorocel prostredný (Plantago media) a ďalšie druhy.
Navrhované miestne biocentrum je dôležité aj z hľadiska poskytnutia životného priestoru
druhovo bohatým živočíšnym spoločenstvám. Rôznorodé habitáty tvoria koruny a kmene
stromov, konáre, listy, kvety, plody a dutiny v stromoch a najmä súvislý a hustý krovinatý porast.
Žije tu veľa druhov z kmeňa článkonožcov (Arthropoda), a to hlavne z triedy (Insecta) a malých
cicavcov. Daná lokalita prestavuje taktiež významný hniezdny úkryt a potravinový areál pre
avifaunu: škorca obyčajného (Sturnus vulgaris), sýkorky veľkej (Parus major), žlny zelenej
(Picus viridis), datľov (Dendrocopos sp.) a mnoho iných.
Dôležitosť zachovania predmetného územia spočíva aj v tom, že sa tu nachádza
genofond starých odrôd ovocných stromov: sliviek, jabloní, hrušiek, čerešní. Význam lokality
spočíva aj v tom, že plní ekostabilizačnú funkciu, keďže sa nachádza v časti obce s nižšou
ekologickou stabilitou, ktorú zapríčiňuje výskyt okolitých veľkoblokových polí s dominantným
postavením obhospodarovanej ornej pôdy.
Navrhované miestne biocentrum Dúbravka predstavuje cenný ekosystém a refúgium pre
živočíšne a rastlinné druhy, ekostabilizačný prvok a je pre danú časť obce významné. Preto sa
odporúča výstavba domov lokalizovať iba do nadmorskej výšky 345 m n.m. (po existujúci
odvodňovací kanál), čím sa nezasiahne do tohto cenného biotopu. Ide o územie, ktoré bolo
navrhnuté na pridanie do SKUEV0367 Holubyho kopanice z dôvodu výskytu európsky
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významných biotopov 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom
podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae), biotopov 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky,
biotopu 40A0 Xerotermné kroviny s významným druhom čerešňa krovitá (Cerasus fruticosa),
ďalej z dôvodu výskytu vzácnych druhov motýľov európskeho významu priadkovec trnkový
(Eriogaster catax) a žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone). Zachovanie lokality bude aj
prínosom pre nových obyvateľov, ktorí budú mať v blízkosti svojho obydlia cenné územie s
veľkou diverzitou rastlinných a živočíšnych druhov a osobitne zvýšený výskyt vtáctva. Porast
krovín je súčasne aj významným stabilizačným prvkom z hľadiska zamedzenia svahových
pohybov (zosuvov) a splavovania pôdy, plošnej erózie.
Navrhované miestne biocentrum
Navrhované miestne biocentrum sa nachádza pri hranici k. ú. Moravské Lieskové s
juhozápadnou hranicou k.ú. Nová Bošáca. Je tvorené lesným spoločenstvom s dominanciou
duba zimného (Quercus petraea) a prímesou hraba obyčajného (Carpinus betulus). Ide o
lokalitu s výskytom porastov pôvodného zloženia, ktorá má prvky biotopu dubovo – hrabových
lesov karpatských (biotop národného významu, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale
je v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím, má malý prirodzený areál a/alebo predstavuje
typické ukážky biogeografických oblastí Slovenskej republiky). Vyskytujú sa tu rastlinné druhy:
mednička jednokvetá (Melica uniflora), veternica hájna (Anemone nemorosa), jahoda lesná
(Fragaria vesca), lipkavec mariankový (Galium odoratum),
Navrhovaný miestny biokoridor (MBK1) Lieskovský potok
Navrhovaný biokoridor je viazaný na ekosystém Lieskovského potoka. Ide o čiastočne
regulovaný vodný tok. Regulovaná časť preteká iba zastavaným územím obce. Navrhovaný
biokoridor by mal spĺňať funkciu prepojenia navrhovaného miestneho biocentra (MBC1)
Dúbravka s existujúcim regionálnym biokoridorom (potok Klanečnica).
Navrhovaný miestny biokoridor (MBK2) Záhlbocký potok
Navrhovaný biokoridor kopíruje koryto neregulovaného Záhlbockého potoka. Viaže sa
na regionálny biokoridor Klanečnica a aj na regionálny biokoridor prechádzajúce severne od
intravilánu obce. Druhová skladba pozostáva z vŕby krehkej (Salix fragilis), jaseňa štíhleho
(Fraxinus excelsior), agátu bieleho (Robinia pseudoacacia), bazy čiernej (Sambucusm nigra)
žihľavy obyčajnej (Urtica dioica), paliny obyčajnej (Artemysia vulgaris).
Navrhovaný miestny biokoridor (MBK3) Potok Lužov
Hydrický biokoridor zabezpečuje prepojenie navrhovaného miestneho biocentra MBC2
Babia hora na regionálny biokoridor Klanečnica. V druhovej skladbe drevín dominuje jelša
lepkavá (Alnus glutinosa), vŕba krehká (Salix fragilis), agátom bielym (Robinia pseudoacacia),
baza čierna (Sambucus nigra). V bylinnom poraste dominuje žihľava obyčajná (Urtica dioica),
kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), palina obyčajná (Artemysia vulgaris), invázny
druh netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora) a iné.
V rámci navrhovaných miestnych biokoridorov MBK1 Lieskovský potok, MBK2
Záhlbocký potok, MBK3 Potok Lužov, ktorými pretekajú vodné toky v správe SVP, š.p.,
požaduje tento podnik zachovať oprávnenia súvisiace s výkonom správy vodných tokov v
zmysle § 48 a § 49 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Interakčné prvky
Plošné interakčné prvky záujmového územia predstavujú lokálne mokrade. Ide o menšie
lokality, kde je hladina podzemnej vody pri povrchu alebo sú pokryté plytkou vrstvou vody. Je
pre ne charakteristický výskyt bežných rastlinných (napr. pálka úzkolistá Typha angustifolia) a
živočíšnych druhov. Majú miestny hydrologický význam a taktiež plnia ekostabilizačnú funkciu
(ide o liahniská obojživelníkov, hniezdisko vtákov). V k. ú. sa nachádzajú nasledujúce lokálne
mokrade: U Mikulcov (2,00 ha), H. Revajci – Plotárka (1,00 ha), Kozákovská – U Zlatých (1,00
ha), Mizeráci (0,20 ha), Babia hora (0,04 ha), Šance (liahnisko obojživelníkov, rozloha 0,039
ha).
Medzi navrhnuté líniové interakčné prvky môžme zaradiť porasty líniovej nelesnej
drevinovej vegetácie. Ide o medzernaté ovocné aleje popri hlavných cestách, líniové porasty
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lemujúce poľné cesty, menšie vodné toky, porasty medzí, terénnych zlomov v poliach a v TTP.
Ovocné aleje tiahnúce sa hlavne pozdĺž cesty I. triedy I/54 sú tvorené prevažne jabloňami
(Malvus domestica) a orechmi (Juglans regia). Fytologické zloženie medzí a terénnych zlomov
má takmer prirodzenú druhovú štruktúru. Pozostáva zo stromovej etáže tvorenej väčšinou
slivkou domácou (Prunus domestica), v krovinovej etáži sa vyskytuje ruža šípová (Rosa
cannina agg.), hloh jednosemenný (Crateagus monogyna). Bylinná etáž je zastúpená trebuľkou
lesnou (Anthriscus sylvestris), prvosienkou jarnou (Primula veris), ovsíkom vyvýšeným
(Arrhenatherum eliatus).
Plošné ekostabilizačné prvky
Medzi plošne ekostabilizačné prvky zaraďujeme plochy, ktoré plnia pôdoochrannú a
vodohospodársku funkcia. Ide o lokality pôvodne využívané ako orná pôda a v súčasnosti sú
premenené na TTP (kosné lúky), ako napr. svahy lokality Pod Miklánkom. Daný prvok
predstavuje protiérozne opatrenie, ktoré zabraňuje intenzívnej erózii a splachu pôdy a
zabezpečuje priaznivú retenciu vody v krajine.
Genofondové plochy
Za genofondové plochy možno považovať tie, ktoré sa vyznačujú výskytom populácií
významných, často i chránených druhov organizmov. Ich ochrana je dôležitá z hľadiska
zachovania pôvodného genofondu. Genofond prestavuje súbor vlastností organizmov, ktoré sú
výsledkom dlhodobého vývoja. Každý druh ma jedinečné vlastnosti a človek ich nedokáže
nanovo po vyhynutí obnoviť. Preto je dôležitá a potrebná ochrana jednotlivých druhov pred
vyhynutím. Aby bolo možné zachovať biologický druh, nestačí chrániť jednotlivca alebo niekoľko
kusov, je potrebné zabezpečiť dostatočne veľkú populáciu, pokiaľ možno v prirodzenom
spoločenstve iných organizmov.
ŠOP SR v záujmovom k.ú. eviduje nasledujúce genofondové plochy:
• GP Baricovie lúky: nachádza sa na severe územia, kde ohraničuje PP Baricovie lúky, je
dôležitá z hľadiska výskytu biotopu EV 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky a taktiež pre
výskyt bezstavovcov (motýľov).
• GP Chromovec 1: výskyt biotopov EV 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové
porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae), enormný výskyt druhov
motýľov.
• GP Chromovec 2: typický výskyt biotopov EV 6210 Suchomilné travinnobylinné a
krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae), enormný
výskyt motýľov.
• GP Plevovec: typický výskyt bezstavovcov (motýľov).
• GP Zjazdovka: typický výskyt biotopov 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové
porasty na vápnitom podloží so zástupcami vstavačov a taktiež výskyt motýľov.
• GP Švehlovie kút a GP Hložníky: sú súčasťou SKUEV0367 Holubyho kopanice.
• GP Révajci: výskyt biotopov EV 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty
na vápnitom podloží so zástupcami vstavačov a EV 6510 Nížinné a podhorské kosné
lúky, sprievodný výskyt bezstavovcov (motýľov),
• GP U Zlatých: výskyt biotopov EV 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty
na vápnitom podloží so zástupcami vstavačov a EV 6510 Nížinné a podhorské kosné
lúky, sprievodný výskyt bezstavovcov (motýľov),
• GP Židové: výskyt biotopov EV 6510, výskyt bezstavovcov (motýľov), výskyt
vstavačovitých.
V rámci C etapy NATURA 2000 (v roku 2012) bola posledná genofondová plocha U
Zlatých premenovaná na GP Plevovec 2 a spolu s GP Révajci a GP Moravskolieskovské sady
navrhnutá na pridanie k SKUEV0367 Holubyho kopanice. Hlavným dôvodom bola požiadavka
EÚ na doplnenie biotopov 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom
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podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae) a biotopov EV 6510 Nížinné a podhorské kosné
lúky podľa vyhlášky č. 24/2003. V prípade neschválenia zostanú dané lokality evidované iba
ako genofondové plochy. Všetky genofondové plochy spadajúce do SKUEV0367 Holubyho
kopanice sa považujú za genofondové plochy aj z dôvodu výskytu motýľov, ide o monitorované
motýlie lokality. Preto sú navrhnuté na priradenie aj spomínané tri genofondové plochy (Révajci,
Plevovec 2, Moravskolieskovské sady), keďže aj tie predstavujú lokality s výskytom týchto
bezstavovcov. Ide o nasledujúce chránené druhy: priadkovec trnkový (Eriogaster catax),
modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), spriadač
kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), modráčik krvavcový (Maculinea teleius), žltáčik
(Colias myrmidone). Ide o mimoriadny a unikátny výskyt motýľov významný z celoslovenského
hľadiska a európskeho významu.
Zhodnotenie územia z pohľadu povodní, určenie silných a slabých stránok krajiny a
určenie opatrení v povodí vodného toku Klanečnica na zadržanie a spomalenie odtoku vody z
krajiny
Hlavným zdrojom povodní v obci je potok Klanečnica, povodne sa týkajú najmä vlastnej
obce, vybreženie toku je však známe aj vo vyšších častiach a lokálne zasahuje niektoré údolné
miestne časti obce, najmä sídla v blízkosti toku. Hlavným zdrojom prívalovej vody je však horná
časť toku a jej pramenná oblasť Klanečnice v okolí mesta Strání (Květná). Na Slovenskom
území toku neboli zistené také oblasti v krajine, ktoré by boli zdrojom prívalových povodní,
obojstranné prítoky potoka Klanečnica nie sú také, ktoré by znamenali markantný prírastok
odtoku v čase topenia snehu alebo silných dažďov. Samotný osový údolný potok Klanečnica
má pomerne vysoký potenciál odvádzania prívalových vôd aj napriek nie vysokému podielu
vodohospodárskej úpravy v samotnom toku. K tomu prispieva aj vlastné inundačné územie,
ktoré je úzke a obmedzené morfológiou údolia nad obcou (miestnych častiach). Pod obcou v
časti J je potok upravený a vedený v umelom koryte s účelom rýchleho a bezproblémového
odvádzania nadpriemerných objemov vody. Napriek tomu sa v niektorých miestach pravidelne
potok vybrežuje a spôsobuje lokálne záplavy. Obec v rámci vlastných kapacít si vybudovala
protipovodňové hradenie na ľavom brehu potoka v podobe sypanej hrádze. Na druhej strane
vysokou mierou nezodpovednosti sa markantne zvyšuje miera povodňového rizika, nakoľko sa
do potoka sypú odpady a to až do takej miery, že miestami aj zahatili tok a výrazne zmenšili
odtokové kapacity potoka.
V niektorých oblastiach povodia Klanečnice boli identifikované také časti krajiny, kde
môžu vznikať a lokálne aj vznikajú situácie, keď prívalová voda z dažďov primerane nevsakuje
do pôdy alebo neodteká prirodzeným recipientom a vzniká nekontrolovateľný, spontánny odtok
vody po svahoch sprevádzaný bahnotokom a soliflukciou. To sa týka niektorých
poľnohospodárskych svahov najmä na východných úbočiach údolia a povodia Klanečnice.
Oblasť časti mikropovodia Lieskovského potoka
V hornej časti sa vyskytujú podmáčané prameniská a mikromokrade. V čase prieskumov
toto územie bolo poľnohospodársky obrobené, na jeseň 2012 tu bola vysadená kukurica, na jar
2013 neidentifikovateľné obilniny. V osovej časti tohto územia je vyvinutá erózna ryha
(pravdepodobne jej zárodkom bola stará poľná cesta, ktorá teraz vedie po jej pravej strane).
Táto ryha vyúsťuje na poslednými domami obce. Podľa informácii miestnych obyvateľov pri
silných dažďoch ryha odvádza vodu, ale často sa z nej zaplavujú aj priľahlé záhrady a
hospodárske priestory. Dosial sa však nevyskytli vážnejšie udalosti, ktoré by spôsobili väčšie
škody. Potenciál na ich vznik tu však je.
Pôda v tomto území má pomerne nízky koeficient vsiakavosti a je značne skelnatá.
Najlepším a najúčinnejším riešením je obmedziť jej poľnohospodárske využívanie a toto
zamerať najmä na husto siate komodity, najideálnejšie je zmena kultúry na trvalé trávnaté
porasty (tak ako je to po okolí tohto poľa). V dolnej časti na kontakte so záhradami a pri eróznej
odtokovej ryhe (modrá šípka) navrhujeme realizovať vsakovaciu vrstevnicovú ryhu a výsadbu
krovín tak, aby sa zamedzilo splavu vody a bahnotokom z poľa. Ryhu nasmerovať na jednej
strane na prirodzený výtok do ryhy a na druhej strane do Lieskovského potoka. Jestvujúcu ryhu
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a jej vyústenie je nevyhnutné udržiavať, aby akákoľvek voda bez problémov mohla odtekať
(zamedziť jej zanášanie odpadom zo záhrad a komunálnym odpadom).
Oblasť kopaníc Mikulcovci
Nad sídlom (kopanicou) Mikulcovci – Brestové sa rozprestiera pole s pomerne vysokým
sklonom a pôdou typickou pre flyšové územie s vysokým podielom skelnatosti. Na pôde sú
markantné prejavy plošnej, ale aj výmoľovej erózie. Podľa vyjadrení miestnych stálych
obyvateľov sa tu pravidelne prejavuje pri silných dažďoch vodný príval z poľa, ktorý so sebou
nesie pôdu (bahno) a kamene. Tieto sedimenty sa nanášajú v podobe naplavenín na ceste a v
záhradách miestnych obyvateľov. Aj keď nepotvrdili vážnejšie škody, potenciál hrozby vzniku
vážnejšej udalosti spojenej s lokálnou prívalovou povodňou je pomerne vysoký. Vsiakavosť
pôdneho substrátu ako i geologického podložia je pomerne nízka, v hornej časti poľa sa
vyskytujú podmáčané plochy a prameniská (časť je zachytená ako miestny prameň vody).
Západná časť pod cestou a v okolí vysielača je odvodnená podpovrchovou melioráciou a
jedným povrchovým odvodňovacím kanálom, ktorý je ale silne zazemnený a zarastený.
Treba brať do úvahy aj skutočnosť, že táto oblasť je súčasťou územia európskeho
významu SKUEV0367 Holubyho kopanice a preto konkrétne plošné zmeny v charaktere krajiny
sú nanajvýš vhodné a žiaduce v súlade s cieľmi ochrany vyčleneného územia. Z hľadiska
opatrení jedinou možnou cestou je zmena poľnohospodárskeho využitia plochy najmä
hustosiatymi komoditami alebo premena na TTP. V tesnej blízkosti obydlí nad nimi odporúčame
vysadiť pás krovín (resp. obnoviť, lebo tam z časti ešte jestvuje) ako vodozádržný prvok
zabraňujúci vode a bahnotoku preniknúť do záhrad a hospodárskych objektov.
Spodnú časť tejto plochy sa nepodarilo presne identifikovať, lebo v čase prieskumu bola
značne zarastená najmä trávovými bylinami, ale netvorila súvislú plochu TTP. Možno z dôvodu
ekonomickej nevýhodnosti sa o uvedenú plochu vlastníci alebo užívatelia už tak nezaujímajú,
ale neboli identifikované na tejto ploche také skutočnosti, ktoré by mohli dať dôvod na
preventívne opatrenia. Odporúčame však postupne túto plochu premeniť na TTP, prípadne na
kombináciu trávnatých plôch a ovocných stromov alebo záhrad.
Na úpätí tohto svahu sú evidentné svahové deformácie v podobe iniciálnych zosuvov.
Neboli identifikované akútne prejavy gravitačného posunu svahu, resp. aktívneho zosuvu. V
hornej časti v smere na hrebeň (Dolné Kameničné, Pod Miklánkom a inde) a SV hranicu
katastra dochádza k postupnej premene orných plôch na trvalé trávnaté porasty. Ako potvrdili aj
na PD v Moravskom Lieskovom, ktorého vlastníkom je v súčasnosti firma LEGUSEM, s.r.o. so
sídlom v Hornej Strede, ide o trvalé založenie trávnatých plôch jednak z dôvodu zlej ekonomiky
a výnosov z obrábanej poľnohospodárskej pôdy a jednak aj z výhodnejších dotácií určených na
TTP. Z hľadiska environmentálneho (aj ekosozologického) je tento postup najvhodnejším
riešením ekologickej stabilizácie krajiny, pričom užívateľ týchto pozemkov bude zároveň aj
vhodným prijímateľom dotácií na ekologické poľnohospodárske praktiky a udržiavanie vidieka.
Oblasť miestnej časti Šance a sídiel pod Novou horou
Na západných svahoch Novej hory pri hranici s Českou republikou sa nachádza
pomerne rozsiahla orná plocha na ploche cca 31 ha. Ide o poľnohospodárske pozemky s
variabilnou sklonitosťou lokálne a na niektorých miestach až do 8°. V priemere však dosahuje
sklon v smere na JZ cca. 4,5 – 5,0°. Plocha je intenzívne obrábaná, odvodnená povrchovým
systémov odvodňovacích kanálov, ktoré sú však pomerne zazemnené a zarastené vegetáciou.
Táto oblasť nie je súčasťou vyššie uvedeného chráneného územia európskeho významu
Holubyho kopanice. Pôda je tu však znateľne postihnutá plošnou eróziou spôsobovanou
odtekajúcou dažďovou vodou. Miestami sa tu vyskytujú aj vyerodované ryhy do hĺbky cca. 20
cm a je odkrytý skalný podklad. Stáli obyvatelia časti Šance nevyjadrili nejaké skúsenosti s
prívalovými vodami z poľa, ale nad ich záhradami sú zjavné náplavy a deluviálne štruktúry
splavenej pôdy z územia.
Jednoznačne tu odporúčame obnoviť funkcie priečnych kanálov tak, aby tieto boli plne
schopné odvádzať stekajúcu vodu do okolitých recipientov alebo do okolitého lesného porastu.
Podobne ako aj inde v záujme ochrany pôdy pred eróziou a minimalizácie vzniku prívalovej
vody a bahnotoku z poľa je treba zhodnotiť charakter poľnohospodárskej produkcie a formu
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poľnohospodárskeho využívania danej plochy. Husto siate produkty a komodity alebo premena
plochy na TTP je určite najlepším riešením aj vzhľadom nato, že v okolí sa chovajú kone a iné
hospodárske zvieratá.
Táto plocha je oddelená od potoka Klanečnica radom obytných domov aj s priľahlými
záhradami a preto je len v extrémnych prípadoch možné, že by tvorila prírastok prívalovej
povodne potoka Klanečnica. Pri predbežnom výpočte odtokového potenciálu CN krivky je táto
plocha najväčším zdrojom spontánneho odtoku prívalovej dažďovej vody, ktorá môže spôsobiť
isté problémy v blízkych domoch, záhradách a/alebo priamo na štátnej ceste.
Čo sa týka južnej časti J, teda východne, južne a juhozápadne od hlavného sídelného
útvaru vlastnej obce, tu prevládajú rozsiahle veľkoplošné poľnohospodárske lány na
vysokobonitných pôdach, ktoré sa intenzívne využívajú. Rozprestierajú sa na plochej, málo
zvlnenej údolnej nive Klanečnice a najvyšších terás pôvodného toku. Bol tu v priebehu času
úplne odstránený vegetačný kryt a súčasná krajinná štruktúra je reprezentovaná len zbytkami
porastov popri cestách, záhradách a pomerne zachovalým, aj keď vodohospodársky
upraveným, dolným tokom Klanečnice. V podstate celá intenzívne využívaná plocha je
vodohospodársky (hydrologicky) ovládaná sieťou závlahových a odvodňovacích meliorácií a
sprievodných zariadení.
Návrhy na prvky ÚSES, ktoré by zmenili a stabilizovali súčasný stav na environmentálne
prijateľný, sa nespracovali. Tieto bude možné navrhnúť najmä v štádiu, keď sa začne realizovať
projekt pozemkových úprav, ktorý optimalizuje pozemkovú skladbu v tejto oblasti a vytvorí
adekvátny priestor pre analýzu krajiny a návrh prvkov ÚSES (napr. aj vegetačných,
protieróznych a vodozádržných opatrení).
Stupeň premeny tejto časti katastra je enormný, ale na druhej strane predstavuje
hospodárske zázemie poľnohospodárskej výroby na kvalitnej poľnohospodárskej pôde.
Ekostabilizačnou osou tu je potok Klanečnica s pomerne zachovanými brehovými porastami,
ktorý predstavuje hydrický biokoridor regionálneho významu. V prvom rade je nevyhnutné prijať
také opatrenia, aby existencia a funkcia tohto biokoridoru nebola žiadnymi zásahmi poškodená
alebo deformovaná. To sa týka akéhokoľvek zásahu nezlúčiteľného s právom alebo
ekosystémovými funkciami tohto biokoridoru berúc do zreteľa stav, že sa jedná o jediný
zachovalý prvok ÚSES v tejto časti katastra (s prienikom do susedného k.ú. obce Dolné Srnie).
Absolútne neprijateľné je rozširovanie obrábanej pôdy na úkor brehových porastov potoka
Klanečnica, svojvoľný a ilegálny výrub stromov a sprievodnej vegetácie, zanášanie potoka a
jeho brehov odpadom akéhokoľvek charakteru, bagrovanie dna a brehov, nevhodné
pokračovanie vo vodohospodárskych úpravách potoka a pod. Preto je potrebné tento tok
chrániť a udržiavať v priaznivom stave a tento stav permanentne monitorovať a vylepšovať.
Ostatné navrhované prvky ÚSES v následnom období sa navrhnú aj vzhľadom na existenciu a
funkčnú optimalizáciu tohto biokoridoru regionálneho významu.
Mapovanie hydromeliorácií
Požiadavka zmapovať meliorácie nie je v súčasnosti jednoduchá, nakoľko nejestvuje
projektová dokumentácia meliorácii v tomto území. Hodnota a existencia melioračných
zariadení bola konzultovaná na príslušnom odbore spol. Hydromeliorácie š.p. Bratislava, kde
však poskytli len orientačné informácie z plôch južne od obce (časť J).
Stručný popis hydromeliorácii v katastrálnom území:
V časti J katastra, ako je už uvedené vyššie, sa nachádzajú veľkoplošné lány obrábanej
poľnohospodárskej pôdy využívanej na orné účely. Hydromelioračné zariadenia sú tu
vybudované v dvoch typoch:
• plošná podzemná (trubková) melioračná sústava, ktorá je vyúsťovaná buď do
sprievodných odvodňovacích kanálov alebo priamo do potoka Klanečnica,
• sústava povrchových odvodňovacích kanálov, ktoré sú plne funkčné.
Hydromelioračné zariadenia a systémy sa tu dominantne využívajú na odvodňovanie
pôdy, nakoľko v tejto oblasti je pretlak podzemnej vody z okolitých flyšových pohorí, ako aj
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pomerne vysoký výskyt sprievodných výverov spôsobujúcich podmáčanie alebo výrony vody na
povrch. Charakter pôdy typický pre nivné sedimenty a pedimenty neumožňuje dostatočnú
cirkuláciu alebo prirodzenú evaporizáciu v hydrologickom cykle a preto je nevyhnutné udržiavať
retenciu odvodňovacích zariadení a recipientov plne funkčnými.
V časti J sú hydromelioračné systémy vybudované bez ohľadu na hranicu katastra a sú
viazané na poľnohospodárske celky a plochy. Preto nie je možné vypočítať, skôr odhadnúť
plochu katastra, ktorá je ovplyvnená kontrolovanou funkciou hydromelioračných zariadení.
susedných katastrov)
V časti S katastrálneho územia sa hydromeliorácie vyskytujú roztrúsene na viacerých
plochách využívaných na poľnohospodársku produkciu. Tieto boli vybudované účelovo pre
intenzifikáciu produkcie v minulom období povinného plánovania a realizácie opatrení Štátnou
melioračnou správou. Údaje o týchto opatreniach, projekty alebo plány sa pravdepodobne už
nezachovali a aj úroveň využívania týchto plôch sa zmenila, š.p. Hydromeliorácie nemá žiadne
informácie o uvedených zariadeniach. Nebol ani verifikovaný účel, pre ktorý sa táto požiadavka
vzniesla. Pre tento účel sú uvedené informácie, ktoré sa dali identifikovať terénnym prieskumom
a ktoré sa budú dať spresniť alebo špecifikovať potom, čo sa verifikuje pre aký účel je táto
informácia. Uvedené prieskumy sa zosúladili aj s analýzami vybraných mikropovodí a
hodnotením stavu krajiny vzhľadom na spontánny odtok povrchovej vody (najmä z prívalových
dažďov), stav erózie a svahových deformácií, ako i ďalšie možné riziká spôsobené zlým stavom
alebo poškodením krajiny.
Bolo získaných a spracovaných pomerne veľké množstvo dát (napr. sklony svahov, stav
povrchovej plošnej a výmoľovej erózie, charakter pôdnej skrývky a hĺbka pôdneho horizontu,
geologické a inžinierskogeologické parametre, stupeň potenciálnej svahovej deformácie a
svahových pohybov, geodynamické parametre a javy, radenie abiokomplexov a
geomorfologický vývoj a pod.), ktoré sú pre budúce potreby k dispozícii.
Na základe doplnkovej správy uvádzame len plochu poľnohospodárskej pôdy
ovplyvnenej hydromelioračnými zariadeniami a systémami a ich funkčnosť a pomerne presnú
lokalizáciu. Neboli tu zistené podzemné trubkové melioračné systémy, všetky, ktoré boli
identifikované predstavovali pomerne jednoduché, ale vhodne umiestnené odvodňovacie
kanáliky, ryhy a vsakovacie protierózne pásy. Závlahové hydromeliorácie sa nikde nevyskytujú.
Jednotlivé plochy sú pomenované podľa najbližších sídiel, nebolo možné zistiť niektoré lokálne
názvy lokalít.
Lokalita Brestové – Mikulcovci
Plocha: 228 971,3 m2
Priemerná sklonitosť meliorovaného svahu: 2,4 - 3,6°, využíva sa ako pole.
Generálna orientácia: JZ
Charakter: tri priečne vrstevnicové kanály pomerne zazemnené
Funkčnosť: odhadom 60 %, stekajúca voda sa hromadí v kanáloch, časť vsiakne a časť
je odvedená mimo plochu
Lokalita Bučkovec – Pavlínovci – severozápadný svah pri Brannom potoku
Plocha: 76 694,6 m2
Priemerná sklonitosť meliorovaného svahu: 5,5 - 6,5°
Generálna orientácia: JZ
Charakter: odvodňovacie kanáliky boli vybudované na stabilizáciu svahu pred zosuvmi,
ktoré sú markantné na úpätí svahu, celá plocha je zatrávnená a využíva sa ako pasienok.
Funkčnosť: plne funkčné
Lokalita Bučkovec - Branné
Plocha: 329 143,4 m2 (spočítané plochy oddelené cestami a líniovými porastami).
Priemerná sklonitosť meliorovaného svahu: 3,2 - 4,3°
Generálna orientácia: J, JJZ
Charakter: v hornej časti pravdepodobne bola vybudovaná aj trubkovú meliorácia, ktorá
sa však už dnes nedá vystopovať, odvodňovanie funguje na princípe odvodňovacích kanálov a
z časti aj podzemnou retenciou
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Funkčnosť: funkčné
Lokalita Šance – Žabčíkovci
Plocha: 218 237,4 m2
Priemerná sklonitosť meliorovaného svahu: 4,5 - 5,3°
Generálna orientácia: JZ, ZZJ
Charakter: plocha je odvodená tromi kanálmi, ktoré sú značne znefunkčnené zarastaním
a zazemnením, horná časť plochy je zatrávnená, ostatok orné pole
Funkčnosť: čiastočne funkčné
Zásady tvorby niektorých funkčných plôch
Zeleň cintorínov – vegetácia sa sústredí do obvodových a vnútorných výsadieb.
Obvodová býva izolačná a vnútorná estetická a doplnková zeleň. Využívame domáce druhy,
z ktorých je tvorená kostra výsadieb. Doplnkové dreviny môžu byť okrasného charakteru.
Športové, detské ihriská – sú v súčasnosti mierne zanedbané. Okrem technických úprav
je potrebné sústrediť sa na výsadbu zelene v okolí ihrísk, vytvoriť kvalitné športové plochy
s príslušným vybavením. Plocha ihrísk by mala byť čiastočne zatienená stromami, čiastočne na
slnku, aby bola využiteľná za rôzneho počasia. Kombinácie krovín, stromov, popínavých drevín
na pergolách môžu spríjemniť pobyt detí na ihrisku.
Parkové plochy – plnia rekreačnú funkciu pre širšiu vrstvu obyvateľov. Je potrebné preto
vytvoriť dostatok zákutí s lavičkami, aby sa rôzne vekové kategórie obyvateľov navzájom
nevyrušovali. Výsadby zelene treba orientovať tak, aby vytvárali slnečné, ale aj zatienené
miesta pre umiestnenie odpočinkových plôch.
Sprievodná zeleň – je potrebné posilniť sprievodnú (líniovú) zeleň popri prítokoch potoka
Klanečnica, v novonavrhovaných uliciach (tiež v jestvujúcich, ak je to možné) je dôležité rátať aj
so sprievodnou zeleňou v uličnom profile.
Zeleň výrobných areálov – izolačnú zeleň situovať na hranici s obytnou, športovou,
alebo inou funkciou, ktorú by výroba mohla negatívne ovplyvňovať. Vnútroareálová nízka aj
vysoká zeleň je potrebná pre dotvorenie príjemného životného prostredia areálu.
Plocha náhradnej výsadby zelene – ak dôjde k vyrúbaniu drevín v dôsledku výstavby
treba navrhnúť a zrealizovať náhradnú výsadbu zelene (v zmysle § 48, ods. 3 zákona č.
543/2002 sú obce povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, resp.
vyčleniť podľa parc. čísel územie určené na evidenciu pozemkov, ktoré sú vhodné na náhradnú
výsadbu v danom územnom obvode v zmysle § 48, ods. 3 zákona č. 543/2002).
Vybrané ekostabilizačné opatrenia (na základe SEA):
- Ozelenenie poľných ciest v katastri,
- Protierózna ochrana PPF prvkami vegetácie v súlade s prvkami ÚSES,
- Výsadba zelene a jej údržba na hraniciach k.ú.,
- Likvidácia divokých skládok.
ÚPN navrhuje v záujme ochrany zastavaného územia obce (hlavný sídelný útvar) pred
povodňami vybudovať odľahčovací kanál, ktorý by sa napojil na tok Klanečnice pod futbalovým
ihriskom, pokračoval by južným smerom pozdĺž cesty I. triedy a na Klanečnicu by sa opäť
napojil južne od zastavaného územia. Tento kanál je navrhovaný aj ako verejno-prospešná
stavba, spolu s plochou pre vodnú zachytávaciu nádrž (suchý polder), ktorá je na ňom
navrhnutá neďaleko ústia do Klanečnice (pri súčasnom vodojeme). Kanál nie je navrhnutý ako
trvale prietočný. Klanečnica je totižto tok s nízkymi prietokmi v letnom období, a ak by z nej
trvalo časť prietoku bola vedená odľahčovacím kanálom, znásobili by sa nepriaznivé vplyvy na
vodné organizmy počas minimálnych prietokov (prehrievanie, zmena kyslíkového režimu,
bujnenie rias).

54
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MORAVSKÉ LIESKOVÉ - TEXTOVÁ ČASŤ

A.2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
Doprava a dopravné zariadenia
Automobilové a pešie komunikácie
Obec Moravské Lieskové je na celoštátnu cestnú sieť napojená komunikáciami I/54
(Nové Mesto nad Váhom – Šance), III/1220 (Nové Mesto nad Váhom – Moravské Lieskové),
III/1241 (Bzince pod Javorinou – Moravské Lieskové).
Ochranné pásmo ciest I. triedy je 50 m od osi vozovky, u ciest III. triedy 20 m od osi
vozovky. Správa ciest v súčasnosti v predmetnom k.ú. neuvažuje s rozvojom cestnej siete.
Štátna cesta I. triedy č. 54 je vedená mimo zastavanej časti obce, pri jej západnom okraji
na viacerých miestach kopíruje jej hranicu. Táto cesta je dopravnou osou celého katastra. Ležia
popri nej mnohé osady roztrúsené od samotnej obce až po štátnu hranicu. Dve štátne cesty III.
triedy (1241, 1220) zasahujú do južnej časti katastra a stretávajú sa v centre obce. Ostatné
miestne komunikácie sú napojené na vyššie spomínané komunikácie a majú charakter najmä
obslužných komunikácií. Hlavné pešie ťahy nie sú vždy potvrdené pešími komunikáciami.
ÚPN-O Moravské Lieskové počíta s nasledujúcimi zásahmi v rámci zlepšenia dopravnej
situácie v obci:
- vybudovanie južného obchvatu obce – medzi cestami I/54 a III/1220
- úprava kolíznej križovatky štátnych ciest I/54 a III/1241 presunutím úseku cesty III. triedy
- vybudovanie odstavných parkovacích miest v tých rozvojových lokalitách, ktorých charakter
si to vyžaduje (bytové domy, športovo-rekreačné areály, občianska vybavenosť)
- rekonštrukcia miestnych komunikácií aj štátnych ciest v rámci zastavaného územia obce
- výstavba nových automobilových komunikácií k jednotlivým rozvojovým lokalitám a v rámci
nich
- potvrdenie štátnych ciest v zastavanom území výstavbou a rekonštrukciou peších
komunikácií, vytvorenie prechodov pre chodcov prednostne na týchto komunikáciách
- výstavba chodníkov v nových rozvojových lokalitách
- komunikácie nadväzujúce na komunikácie slúžiace na prístup a odvoz dreva z lesných
komplexov musia svojimi parametrami zabezpečiť možnosť odvozu dreva odvoznými
dopravnými prostriedkami všetkých druhov a rýchly prístup protipožiarnej techniky
V návrhu sa uvažuje s rekonštrukciou, výstavbou bočných odvodňovacích pásov,
šírkovou úpravou a minimálne výmenou povrchu takmer všetkých miestnych komunikácií aj
úsekov štátnych ciest, nakoľko ich technický stav nezodpovedá súčasným požiadavkám.
Nové obslužné komunikácie v rozvojových lokalitách sú navrhované prevažne vo
funkčnej triede C3-MO 7,5/40 a C3-MOU 6,5/30, s chodníkmi minimálne po jednej strane
a s pásmi zelene po oboch stranách komunikácie.
Navrhuje sa rekonštrukcia niektorých jestvujúcich premostení a výstavba nového
cestného premostenia na južnom obchvate obce.
Zo „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja“ pre obec vyplýva venovať zvýšenú pozornosť z hľadiska riešenia problematiky hluku
cestnej doprave na štátnej ceste I/54.
Riešenie dopravnej situácie v obci je prehľadnejšie znázornené vo výkrese č. 4 – „Návrh
verejného dopravného vybavenia“.
Statická doprava
V obci sa nachádzajú parkovacie plochy pozdĺž pomerne širokej ulice pred Obecným
úradom, pred novými bytovkami v centre, parkovisko je pred predajňou nábytku a tiež pred
vedľajším hostincom, pred potravinami, pri Podjavorinskom hostinci a pri ZŠ. Parkoviská sú tiež
pred jednotlivými bytovkami, najväčšie parkovisko sa nachádza pri vstupe do obce z Dolného
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Srnia pred areálom bývalých ZDA. Kryté parkovacie miesta sú len v súkromných garážach
a prístreškoch pri rodinných domoch. Veľa obyvateľov parkuje vozidlá na cestách pred domom.
V navrhovanej zástavbe s rodinnými domami sa počíta zabezpečenie odstavovania
vozidiel v rámci jednotlivých domov a ich pozemkov. V lokalitách s funkciou bývania v bytových
domoch sa navrhuje vybudovanie nových verejných parkovacích plôch. Pri výstavbe
novorealizovaných väčších stavieb (podnikateľské objekty, športovo-rekreačné areály) je
potrebné zabezpečiť výstavbu parkovísk s potrebným počtom odstavných miest pre motorové
vozidlá v rámci príslušných objektov, resp. ich pozemkov.
Autobusová doprava
Autobusová doprava je zabezpečovaná týmito pravidelnými linkami SAD Trenčín:
304410 Nové Mesto nad Váhom – Moravské Lieskové, 304411 Nové Mesto nad Váhom –
Moravské Lieskové – Stará Turá, 304425 Stará Turá – Moravské Lieskové – Bošáca – Trenčín.
V k.ú. Moravské Lieskové sa nachádza celkovo 13 autobusových zastávok (z toho 5 v obci).
Železničná doprava
Železničná doprava sa riešeného územia bezprostredne nedotýka. Najbližšia železničná
stanica sa nachádza v okresnom meste Nové Mesto nad Váhom (9,6 km), a leží na hlavnej
železničnej trati Bratislava – Košice. Na tejto stanici majú svoju zastávku aj rýchliky.
Letecká doprava
Samotný región disponuje len obmedzenou možnosťou leteckej dopravy. Najbližšie
letisko sa nachádza pri meste Piešťany (vzdialené 29 km). Je to menšie regionálne letisko
s medzinárodnými letmi. V súčasnosti slúži pre pravidelné medzinárodné charterové lety pre
pacientov do/z piešťanských kúpeľov a nepravidelnú dopravu cestujúcich a tovaru. Ďalšie
letisko sa nachádza v krajskom meste Trenčín, má štatút verejného vnútroštátneho letiska,
pravidelné lety sa tu ale neuskutočňujú. Najbližšie väčšie medzinárodné letiská s pravidelnými
letmi sa nachádzajú v mestách Bratislava – Ivanka pri Dunaji (106 km), Brno – Turany (110
km), Žilina – Dolný Hričov (95 km). Udávané sú najrýchlejšie cestné vzdialenosti.
Riešené k.ú. sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých
pozemných zariadení. V zmysle ust. § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Dopravným
úradom nasledujúce stavby:
• stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a)
leteckého zákona),
• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b)
leteckého zákona).
• zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1I písmeno c) leteckého
zákona).
• zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30
ods. 1 písmeno d) leteckého zákona).

Technické vybavenie
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Moravské Lieskové má vybudovaný obecný vodovod, ktorý zásobuje vodou
obyvateľov zastavaného územia len samotnej dediny. V súčasnosti je pre obec Moravské
Lieskové zdrojom vody SKV NMn/V (VZ Štvrtok) s využívaním akumulácie VDJ Dolné Srnie,
ktorým sú gravitačne zásobované obce Dolné Srnie a M. Lieskové. Rozvodná sieť obce je
napojená prívodným potrubím PVC DN200, dĺžky cca. 1,2 km na rozvodnú sieť obce D. Srnie.
Prívodné potrubie DN200 je v správe TVK a.s. Trenčín. Obecný vodovod sa s prívodným
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vodovodným potrubím spája vo vodomernej šachte umiestnenej na juhovýchodnom okraji obce.
Pri obci sa nachádzajú dva zdroje pitnej vody. Jeden VZ sa nachádza na juh od obce pri
areáli PD a je potrubím spojený so zemným vodojemom umiestnenom na východ od
zastavaného územia obce. Z tohto vodovodu bol zásobovaný podnik ZDA. Ďalší VZ sa
nachádza na severovýchod od zastavaného územia a slúži na zásobovanie ZŠ. Prívod pitnej
vody na kopanice nebol zrealizovaný.
ÚPN obce Moravské Lieskové navrhuje zvážiť využívanie vodného zdroja umiestneného
vedľa areálu PD na napájanie verejného obecného vodovodu. Uvažuje sa s výstavbou čerpacej
stanice pri vodnom zdroji, nového vodojemu a distribučnej siete. V prípade využívania
uvedeného vodného zdroja bude potrebné preukázať rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy
o schválení PHO vodárenského zdroja určeného pre hromadné zásobovanie obce. Toto
riešenie je navrhnuté len výhľadovo.
V štúdii „Trenčiansky kraj - Rozvod pitnej vody a odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd, nakladanie s kalmi" je pre obec Moravské Lieskové uvažované s rekonštrukciou
vodovodnej siete a s jej dostavbou vrátane sprevádzkovania jestv. ČS, dobudovaním hlavného
zásobného rádu z VDJ M. Lieskové - 2 x 400 m3.
ÚPN navrhuje vyriešiť zásobovanie pitnou vodou z obecného vodovodu aj pre
obyvateľov Lieskovskej doliny (kopaníc pozdĺž štátnej cesty - Brestové, Bučkovec, Plevovec,
Šance), prakticky až po hranice s ČR. Trasa vodovodu pozdĺž doliny by mala zhruba kopírovať
trasu vyprojektovanej splaškovej gravitačnej kanalizácie. Hlavná trasa kanalizácie je zakreslená
na výkrese č. 2. Pre rozšírenie vodovodnej siete o oblasť Lieskovskej doliny nebol zatiaľ
spracovaný žiadny projekt.
Potreba vody pre súčasnosť
Ročná spotreba vody v roku 2010 v obci bola 38 317 m³
Ročná spotreba vody v roku 2017 v obci bola 34671 m³.
Mesiac (2017)

Spotreba vody

1

3828,30

2

2816,40

3

2811,10

4

2639,90

5

2898,40

6

3203,80

7

3065,30

8

2964,80

9

2471,80

10

2608,90

11

2557,70

12

2804,70

Celkový súčet

34671,09

V ÚPN-O je z hľadiska vodného hospodárstva navrhované:
• Rekonštrukcia jestvujúcej obecnej vodovodnej siete a jej dostavba, vrátane
rekonštrukcie a sprevádzkovania jestv. ČS, dobudovaním hlavného zásobného rádu z
VDJ M. Lieskové - 2 x 400 m3 (na základe štúdie „Trenčiansky kraj - Rozvod pitnej vody
a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, nakladanie s kalmi" pre obec Moravské
Lieskové),
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•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozšírenie vodovodnej siete o Lieskovskú dolinu, až po hranice s ČR (trasa vodovodu
by mala zhruba kopírovať trasu vyprojektovanej kanalizácie),
Rozšíriť rozvody pitnej vody s potrebnými technickými zariadeniami aj do navrhovaných
rozvojových lokalít,
Vybudovať samostatnú verejnú splaškovú kanalizáciu v obci (vrátane lieskovskej doliny),
a vybudovať ČOV Moravské Lieskové so zaústením odpadových vôd do Klanečnice
(verejnou kanalizáciou minimalizovať množstvo samostatných žúmp), obec má
spracovanú projektovú dokumentáciu splaškovej kanalizácie,
Napojenie navrhovaných rozvojových lokalít na plánovanú verejnú kanalizáciu,
V areáloch mimo zastavaného územia obce (tam, kde nie je návrh na verejnú
kanalizačnú sieť) akceptovať vlastné zariadenia na odvádzanie splaškových vôd
(žumpy, čističky) s podporou ich modernizácie (minimalizovať dopady na životné
prostredie),
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd (zo súčasnej obce i z rozvojových plôch) musí
zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a
NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd,
Vybudovanie odľahčovacieho kanála potoka Klanečnica, a suchého poldra,
Vyčistiť korýta miestnych vodných tokov s cieľom znížiť riziko záplav v obci,
Pre potreby údržby a prípadných úprav korýt vodných tokov ponechať pozdĺž oboch
brehov voľný nezastavaný pás,
Zachovať vodné toky v čo najprirodzenejších korytách, akceptovať doterajšie úpravy
vodných tokov,
Prípadné navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi je potrebné
technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácii s
vodnými tokmi" a prerokovať a odsúhlasiť ich s organizáciou SVP, š.p.,
Akákoľvek investorská činnosť a výsadba porastov v blízkosti vodných tokov a ich
ochranného pásma sa požaduje odsúhlasiť s organizáciou SVP, a. š.,
Pri realizácií stavieb rešpektovať závlahové stavby - podzemné závlahové potrubia,
neumiestňovať stavby trvalého i dočasného charakteru na závlahových potrubiach a v
ich ochranných pásmach,
Rešpektovať väzby vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu regiónu, týkajúce
sa vodného hospodárstva.

Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky č. 684/2006 Z.z.:
Priemerná denná potreba vody:
Qp = počet obyv. x q , q = 135 l/deň
Maximálna denná potreba vody:
Qm = Qp x kd , kd (súč. dennej nerovnomernosti) = 1,6 (obce od 1001 do 5000 obyv.)
Maximálna hodinová potreba vody:
Qh = Qm x kh , kh (súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti) = 1,8
Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365
Počet obyvateľov na 1 b.j.: 4
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje prírastok spotreby pitnej vody v jednotlivých obytných
rozvojových lokalitách a v lokalite pre OV č. 24:
Lokalita
9 - 36 b.j. 144 ob.
11+12 - 113
b.j. - 356 ob.
13+14 - 27
b.j. - 108 ob.
15 - 6 b.j. 24 ob.
16 - 33 b.j. 132 ob.
20 - 17 b.j. 68 ob.
24 - OV
27 - 8 b.j. 32 ob.

Qr (m3/rok)

Qp (l/deň)

Qp (l/s)

Qm (l/deň)

Qm (l/s)

Qh (l/hod.)

19440

0,225

31104

0,360

2333

7096

48060

0,56

76896

0,890

5767

17542

14580

0,169

23328

0,270

1750

5322

3240

0,038

5184

0,060

3888

1183

17820

0,206

28512

0,330

2138

6504

9180

0,106

14688

0,170

1102

3351

1620
4320

0,019
0,050

2592
6912

0,030
0,080

194
518

591
1577

Spolu

43166

Pozn.: uvedené hodnoty sú iba orientačné.
Prírastok spotreby pitnej vody pri areáloch výroby a rekreácie sa v súčasnosti nedá
odhadnúť, jedná sa o špecifické prevádzky, prírastok je závislý od druhu a veľkosti budúcich
objektov. V týchto lokalitách nie je možné predpokladať presný charakter výstavby, konkrétne
nápočty a prípojky inžinierskych sietí budú predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej
dokumentácie (projekt pre ÚR / SP) pre konkrétne objekty, resp. investičné zámery.
Navrhovaná vodovodná sieť bude napojená na už položenú časť vodovodu, pričom
bude s jestvujúcim vodovodom zokruhovaná. Ako materiál sa na stavbu nových vodovodov
navrhujú použiť tlakové rúry HDPE PE-100 D110. Súčasne s rozšírením verejného vodovodu
budú vybudované tiež vodovodné prípojky na jednotlivé stavebné pozemky. Vodovodné
prípojky budú z tlakových rúr HPDE PE-100 D32. Každý RD bude mať vybudovanú svoju
vodomernú šachtu, kde bude meranie spotreby vody. Na jednotlivých vetvách budú osadené
nadzemné požiarne hydranty. Na začiatku a konci každého vodovodného radu budú osadené
šupátka so zemnou súpravou. Polohy vodovodných prípojok budú upresnené v ďalších
stupňoch PD.
Pred výstavbou v jednotlivých rozvojových lokalitách bude potrebné spracovať
samostatnú PD rozšírenia vodovodnej siete vrátane zohľadnenia tlakových pomerov v sieti.
Takisto bude v ďalšom stupni potrebné posúdiť kapacitu jestv. vodovodných potrubí so
súvisiacimi VH zariadeniami na preukázanie dostatočnej akumulácie pre plánovaný rozvoj. ÚPN
navrhuje všeobecný rozvoj územia a nie je v jeho kompetencii posúdiť súčasné stavy
jednotlivých technických sietí. To bude úlohou ďalších fáz PD, príp. ÚPD.
Riešenie zásobovania pitnou vodou je prehľadne zakreslené v grafickej časti vo výkrese
č. 7 „Návrh technického vybavenia - Vodné hospodárstvo“.

Kanalizácia
V súčasnej dobe obec Moravské Lieskové nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť
na odvádzanie splaškových odpadových vôd. Splaškové vody sú zachytávané lokálne
v žumpách a likvidované odvozom fekálnymi vozidlami na najbližšiu vyhovujúcu jestvujúcu
ČOV, alebo vývozom na polia. Odvod dažďových vôd je riešený samostatnými čiastkovými
stokami a priekopami.
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Pre ďalší rozvoj územia a zlepšenie ochrany životného prostredia je nevyhnutné
zabezpečiť bezpečné odvedenie odpadových splaškových vôd a ich likvidáciu - teda
vybudovanie obecnej kanalizačnej siete a ČOV.
V Moravskom Lieskovom bola v minulosti zčasti vybudovaná gravitačná splašková
kanalizácia ukončená v ČOV. Táto kanalizácia v dnešnej dobe slúži na odvádzanie prevažne
dažďových vôd a tiež sú do nej zaústené prepady zo septikov. ČOV je v súčasnosti mimo
prevádzky a vzhľadom k jej technickému stavu nie je možné jej opätovné uvedenie do
prevádzky.
Návrh Zmien a doplnkov č. 2 VÚC Trenčianskeho kraja obsahuje v smernej aj záväznej
časti požiadavku na vybudovanie kanalizácie všetkých obcí v aglomerácií mesta Nové Mesto
nad Váhom, vrátane Moravského Lieskového. Pripúšťa sa tu možnosť vybudovania
samostatnej kanalizácie tejto obce.
Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na samostatnú splaškovú kanalizáciu,
ktorá okrem samotnej obce zahŕňa aj celú lieskovskú dolinu, až po hranice s ČR. Navrhnutá je
gravitačná kanalizácia, časť kanalizačných zberačov je riešená ako výtlaková, súčasťou návrhu
je 7 prečerpávacích staníc PČS. Kanalizácia je zaústená do navrhovanej ČOV Moravské
Lieskové, ktorá bude umiestnená na ľavom brehu Klanečnice, juhovýchodne od areálu
hospodárskeho dvora. Vyčistené odpadové vody budú ústiť do Klanečnice.
Riešenie navrhovanej kanalizácie je znázornené v grafickej časti vo výkrese č. 7 –
„Návrh technického vybavenia - Vodné hospodárstvo “. ÚPN obce Moravské Lieskové počíta s
napojením navrhovaných rozvojových lokalít na vyprojektovanú kanalizáciu. Riešenie je
potrebné konzultovať so správcom vodných tokov a rešpektovať všetky ochranné pásma,
technické normy a legislatívne postupy.
Bilancia splaškových vôd:
Množstvo splaškových odpadových vôd je dané množstvom odoberanej vody z
verejného vodovodu, údaje sú prevzaté z výpočtu potreby vody. Keďže nie sú k dispozícií údaje
o odbere vody z verejného vodovodu pre jestvujúce zastavané územie, bilancia splaškových
vôd je uvedená len ako navýšenie odvádzaných odpadových vôd z nových rozvojových lokalít:
Priemerné denné množstvo splaškových vôd:
Qp = 1,37 l/s
Maximálne denné množstvo splaškových vôd:
Qm = 2,19 l/s
Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd: Qh = 4,91 l/s = 17 690 l/hod.
Prírastok objemu odvádzaných splaškových vôd pri areáloch výroby a rekreácie sa
v súčasnosti nedá odhadnúť, jedná sa o špecifické prevádzky, prírastok je závislý od druhu a
veľkosti budúcich objektov. V týchto lokalitách nie je možné predpokladať presný charakter
výstavby, konkrétne nápočty a prípojky inžinierskych sietí budú predmetom riešenia ďalších
stupňov projektovej dokumentácie (projekt pre ÚR / SP) pre konkrétne objekty, resp. investičné
zámery.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít i z jestvujúcej časti obce
musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV
SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Plynofikácia, zásobovanie teplom
Popis sústavy rozvodov plynu v katastrálnom území Moravské Lieskové je nasledovný:
- VTL rozvody s pretlakom do 2500 kPa
5 018 m
- NTL rozvody s pretlakom do 2 kPa
1 622 m
- STL2 rozvody s pretlakom do 400 kPa
17 981 m
- Regulačné stanice - RS Mor. Lieskové - obec, RS Mor. Lieskové - Brestové
Plynofikácia obce bola dokončená v roku 1997. Dimenzie a typy potrubí sú zakreslené
vo výkrese č. 6 – „Návrh technického vybavenia - Plynofikácia“.
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Teplo na účely varenia, prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovanie v obci sa
zabezpečuje individuálne ako v rodinných domoch, tak v obecných budovách, aj v iných
objektoch. Najväčšia spotreba tepla je pri vykurovaní, ktorého efektívnosť závisí od tepelného
zdroja a spôsobu vykurovania. U obyvateľstva je efektívne a ekologické ústredné kúrenie na
plyn, v poslednom období ale vzrástlo kúrenie pevným palivom.

•
•

•
•
•

V ÚPN-O je z hľadiska zásobovania plynom a teplom navrhované:
Rešpektovať doterajší spôsob zásobovania obce plynom (VTL plynovod, regulačné
stanice),
Zachovať a rešpektovať jestvujúce plynárenské zariadenia, ochranné a bezpečnostné
pásma existujúcich plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov,
Rozšíriť rozvody plynu (a ich potrebné technické zariadenia) do navrhovaných
rozvojových lokalít, nové distribučné plynovody riešiť ako STL,
Plynofikáciu riešených území je potrebné riešiť koncepčne v súlade s podmienkami
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a
vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete,
Podporovať pre zásobovanie teplom využívanie aj alternatívnych ekologických zdrojov
(fotovoltaické a solárne systémy, tepelné čerpadlá, bioplyn a pod.).

Prírastok spotreby zemného plynu je uvedený pre obytné rozvojové lokality, potrebu
plynu predpokladáme pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie. S technologickými potrebami
nie je uvažované.
Prírastok spotreby pri areáloch výroby a rekreácie sa v súčasnosti nedá odhadnúť, jedná
sa o špecifické prevádzky, prírastok je závislý od druhu a veľkosti budúcich objektov. V týchto
lokalitách nie je možné predpokladať presný charakter výstavby, konkrétne nápočty a prípojky
inžinierskych sietí budú predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie (projekt
pre ÚR / SP) pre konkrétne objekty, resp. investičné zámery.
Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a
projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých
investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu prípravy
presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách.
Plynofikáciu navrhovaných území je potrebné riešiť koncepčne zriadením distribučných
PZ v zmysle Zákona č. 50/1976 Z.z. a Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z., distribučné PZ situovať
na verejne prístupných pozemkoch prednostne pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných dopravných
komunikácií a koridorov. Pri umiestňovaní novej zástavby je potrebné zachovať a zohľadniť
ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich PZ, a rešpektovať ich pri navrhovaných, prípadne
i prekladaných distribučných PZ tak, ako ich ustanovujú § 79 a § 80 Zákona NR SR č.
251/2012 Z.z. Plynofikácia nových lokalít sa bude riešiť formou Žiadosti o pripojenie obytnej
zóny, resp. priemyselnej zóny v ďalšom stupni územného rozhodnutia, resp. stavebného
povolenia. Samotná plynofikácia jednotlivých odberateľov bude riešená formou Žiadosti
o pripojenie OPZ v kategórii „domácnosti“ resp. v kategórii „mimo domácnosť“.
Regulovanie a meranie tlaku plynu pre odber obyvateľstva bude dodávkou dodávateľa
plynu.
V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky exist. plyn. zariadení prevádzkovaných
SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky
posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.
Nižšie uvedené hodnoty nárastu spotreby plynu sú iba orientačné, nie je možné presne
odhadnúť budúci rast počtu bytov, ani iných zariadení.
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Nárast spotreby plynu:
Označenie
lokality IBV

Počet bytových
jednotiek (b.j.)

9
12
13+14
15
16
20
Označenie
lokality HBV

36
61
27
6
33
17
Počet bytových
jednotiek (b.j.)

11
27

28
8

Označenie lokality OV

Prírastok spotreby (m3/hod.)
54
91,5
40,5
9
49,5
25,5
Prírastok spotreby (m3/hod.)
30,8
8,8
Prírastok spotreby (m3/hod.)

24 (Kubov dvor)

5

Celkový
zvýšený
max.
hodinový odber zemného plynu
Celkový
zvýšený
max.
hodinový odber so zahrnutým
súčiniteľom súčasnosti
Celkový zvýšený max. ročný
odber zemného plynu

314,6 m3/hod.
188,7 m3/hod.
180 b.j.(RD)x2950 + 36 b.j.
(BD)x2200 + 9840(OV) =
620 040 m3/rok

Riešenie zásobovania plynom je prehľadne zakreslené v grafickej časti vo výkrese č. 6
„Návrh technického vybavenia - Plynofikácia“.
Ochranné pásma sa podľa § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. zriaďujú na ochranu
plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Ochranné pásmo na účely tohto zákona je
priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia
vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:
a)
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b)
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c)
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d)
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e)
1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f)
8 m pre technologické objekty,
g)
150 m pre sondy,
h)
50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v
písmenách a) až g).
Bezpečnostné pásmo je podľa § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. určené na zabránenie
porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na
ochranu života, zdravia a majetku osôb. Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa
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rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu
od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:
a)
10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na
voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
b)
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou
svetlosťou do 350 mm,
c)
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou
svetlosťou nad 350 mm,
d)
50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e)
100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f)
150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g)
200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h)
50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i)
250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené
v písmenách a) až h).
Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej
zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných
v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami
prevádzkovateľ distribučnej siete.
Podľa § 79 ods. 5 a 6 a § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zriaďovať
stavby v OP a BP plyn. zariadenia a vykonávať činnosti v OP plyn. zariadenia možno len po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených.

Elektrifikácia a Telekomunikácie
V katastrálnom území obce Moravské Lieskové sa v súčasnosti nachádza 14 trafostaníc
– 11 trafostaníc v majetku ZSE, a.s. a 3 súkromné trafostanice. Uvažuje sa postupne o výmene
trafostaníc za kioskové, prípadne ich rekonštrukcia z hľadiska výkonovej bilancie. Územím obce
Moravské Lieskové neprechádza žiadna trasa elektrického vedenia VVN.
PREHĽAD TRAFOSTANÍC V K.Ú. MORAVSKÉ LIESKOVÉ
Pôvodné trafostanice
Pôvodný Pi Navrhovaný Pi
TS 0038-101
Brestové, stožiarová
250 kVA
TS 0038-201
Bučkovec, stožiarová
160 kVA
TS 0038-202
Plevovec, stožiarová
160 kVA
TS 0038-301
vežová
400 kVA
TS 0038-302
kostol, stožiarová
160 kVA
400 kVA
TS 0038-303
ZŠ, stožiarová
250 kVA
630 kVA
TS 0038-304
Horný koniec, 2,5-stĺpová
160 kVA
400 kVA
TS 0038-305
pri ZDA, 2,5-stĺpová
400 kVA
TS 0038-306
ZDA, 2,5-stĺpová
630 kVA
TS 0038-307
dvor ŠM
250 kVA
TS 0038-308
Zajavor, stožiarová
100 kVA
TS 0038-401
Šance, 1-stožiarová
100 kVA
TS 0038-402
Šance, 2-stožiarová
100 kVA
TS 0038-403
štátna hranica, stožiarová 250 kVA
Novonavrhované trafostanice
TS N-01

Navrhovaný Pi
400 kVA

V urbanistickom návrhu výstavby sa uvažuje s rozšírením bytových jednotiek, občianskej
vybavenosti, ľahkej výroby a skladov, rekreačných plôch. Nárast spotreby elektrickej energie
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v týchto rozvojových lokalitách bude riešený vybudovaním nových TS, prípadne rekonštrukciou
jestvujúcich (resp. nahradením novou kioskovou TS na rovnakom mieste).
Prírastok spotreby elektrickej energie pri areáloch výroby a rekreácie sa v súčasnosti
nedá odhadnúť, jedná sa o špecifické prevádzky, prírastok je závislý od druhu a veľkosti
budúcich objektov. V týchto lokalitách nie je možné predpokladať presný charakter výstavby,
konkrétne nápočty a prípojky inžinierskych sietí budú predmetom riešenia ďalších stupňov
projektovej dokumentácie (projekt pre ÚR / SP) pre konkrétne objekty, resp. investičné zámery.
Preto pre tieto lokality nie sú vyčlenené konkrétne trafostanice, ani navrhované nové. Až podľa
konkrétnych požiadaviek investorov v daných rozvojových plochách sa vybuduje nová TS,
prípadne i viac TS na požadovaný príkon.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje prírastok spotreby elektrickej energie v jednotlivých
obytných rozvojových lokalitách. Uvedené hodnoty sú iba orientačné.
Označenie
lokality

Počet bytových
jednotiek (b.j.)

Prírastok spotreby
(kVA)

Pokrytie nárastu spotreby
el. energie
TS 38-302 * (400 kVA)
TS N-01 (400 kVA),
TS N-01 (400 kVA),
TS
38-304 (400 kVA)
TS 38-304 (400 kVA)
TS 38-303 (630 kVA)
TS 38-303 (630 kVA)
TS 38-303 (630 kVA)
TS 38-303 (630 kVA)
TS 38-301 (400 kVA)

9
11
12

36
28
61

140,4
87,4
237,9

13
14
15
16
20
27

6
21
6
33
17
8

23,4
81,9
23,4
128,7
66,3
25

Priemerný inštalovaný výkon RD:
Pi = 20 kW
Predpokladaná súčasnosť RD:
β1 = 0,75
Priemerný súčasný príkon RD:
Ps = 20 kW x 0,75 = 15 kW
Predpokladaná medziobjektová súčasnosť: β159 = 0,26 (STN 33 2130 príloha 2)
9:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 36 x 15 kW x 0,26 = 6

36
140,4 kW

11:

Počet bytov:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 28 x 12 kW x 0,26 = 6

28
87,4 kW

12:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 61 x 15 kW x 0,26 = 6

61
237,9 kW

13:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 6 x 15 kW x 0,26 = 6

6
23,4 kW

14:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 21 x 15 kW x 0,26 = 6

21
81,9 kW

15:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 6 x 15 kW x 0,26 = 6

6
23,4 kW

16:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 33 x 15 kW x 0,26 = 6

33
128,7 kW

20:

Počet RD:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 17 x 15 kW x 0,26 = 6

17
66,3 kW

27:

Počet bytov:
Súčasný príkon: Σ Ps1 = 8 x 12 kW x 0,26 = 6

8
25,0 kW
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Súčasný príkon všetkých navrhovaných obytných lokalít spolu predstavuje 814,4 kW.
*
Trafostanica TS 38-302, u ktorej sa navrhuje navýšenie výkonu na 400 kVA, by mohla
pokrývať aj nárast spotreby elek. energie pre športovú lokalitu č. 5.
Navrhované káblové distribučné rozvody NN budú napojené z novej trafostanice (resp. z
TS rekonštruovaných na vyšší výkon alebo nahradených novými kioskovými) a čiastočne aj z
jestvujúcich nadzemných stĺpových vedení NN. Na hlavné vedenia sa použijú káble typu NAYYJ 4x240 mm2. Rozvody budú uložené v zemi v káblových ryhách v zmysle STN 34 1050,
priestorová úprava vedení bude urobená podľa STN 73 6005. V káblových rozvodoch budú
vsadené plastové rozpojovacie a istiace skrine pre pripojenie káblových prípojok pre rodinné
domy k plastovým elektromerovým rozvádzačom RE rodinných domov, ktoré budú osadené
v oplotení rodinných domov.
ÚPN navrhuje najmä z dôvodu výstavby nových rozvojových lokalít prekládky častí trás
jestv. vzdušných VN vedení do zeme, prípadne premiestnenie trasy. Všetky navrhované zmeny
sú prehľadne zakreslené v grafickej časti vo výkrese č. 5 „Návrh technického vybavenia Elektrifikácia, Telekomunikácie“.
Ochranné pásmo zariadení elektrizačnej sústavy
Je stanovené Zákonom č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:
a) od 1 kV do 35 kV vrátane:
pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných
priesekoch 2 m
pre závesné káblové vedenie 1 m
b) od 35 kV do 110 kV vrátane
15 m
c) od 110 kV do 220kV vrátane
20 m
d) od 220 kV do 400 kV vrátane
25 m
e) nad 400 kV
35 m
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
• zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy.
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené,
že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
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•
•

1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
3 m pri napätí nad 110 kV.

V obci bolo čiastočne realizované verejné osvetlenie, svietidlá sú umiestnené na stĺpoch
NN. Navrhuje sa rozšírenie verejného osvetlenia, vrátane rozvojových lokalít a prístupových
komunikácií k nim. Napájanie nového VO bude zabezpečené rozšírením jestvujúceho rozvodu
nachádzajúceho sa na podperných vedeniach vzdušného rozvodu NN. Pre rozšírenie siete
verejného osvetlenia bude použitý kábel 1-CYKY-J 4x10. Káblové vedenia VO budú uložené v
káblových ryhách v zemi, v zelených pásoch pozdĺž nových i jestvujúcich komunikácií, resp.
pod chodníkmi. Súčasťou výkopu pre VO bude aj uloženie uzemňovacieho vedenia FeZn 4x30.
Na osvetlenie sa budú používať stožiare verejného osvetlenia s výškou 6 m, žiarovo
pozinkované, s výložníkom do 1 m. Vzdialenosť medzi jednotlivými stožiarmi bude 25 - 30 m.
Použité budú výbojkové svietidlá 1x70 W, 230V, IP65.
TELEKOMUNIKÁCIE
Telefónne stanice v k.ú. Moravské Lieskové sú napojené na telekomunikačnú sieť cez
digitálnu ústredňu ATU, ktorá sa nachádza v centre obce v budove pošty. Telefonizácia obce
Moravské Lieskové je zabezpečená cez miestny telefónny obvod MTO Nové Mesto nad
Váhom. V obci sú vybudované zemné telekomunikačné rozvody z metalických aj optických
káblov (diaľkové vedenia). Telekomunikačné vedenia sú zakreslené vo výkrese č. 5 – „Návrh
technického vybavenia - Elektrifikácia, Telekomunikácie“.
V katastri obce sa nachádza telekomunikačný vysielač spoločnosti Orange – pod
osadou Dolní Revajovci, aj vysielač spoločnosti T-Mobile – pri osade Mikulovci.
ÚPN obce Moravské Lieskové počíta s rozšírením siete telekomunikačných vedení aj do
nových rozvojových lokalít. Všetky trasy vedení sú prehľadne zakreslené v grafickej časti vo
výkrese č. 5 „Návrh technického vybavenia - Elektrifikácia, Telekomunikácie“. V nových
rozvojových zónach budú telekomunikačné káble trasované v chodníkoch, príp. v pásoch
zelene, uložia sa do výkopu s pieskovým lôžkom s krytím betónovou dlaždicou š. 15 cm a
výstražnou fóliou s min. krytím 0,4 m pod chodníkom alebo 0,6 m pod upraveným terénom.
V prípade križovania káblov s inými inžinierskymi sieťami, pod spevnenými plochami a pod
cestou sa kábel uloží do chráničiek.
Ak dôjde v dôsledku výstavby k dotknutiu s telekomunikačnými vedeniami, vypracuje sa
projekt prekládky alebo ochrany vedení na úrovni príslušného stupňa projektovej dokumentácie.
V prípade realizácie výstavby treba riešiť bod napojenia slaboprúdových vedení a preto bude
nutné vypracovať projekt a tento zaslať spolu s projektom prekládky, alebo ochrany
k odsúhlaseniu na oddelenie TPVI Piešťany. Po realizácii stavby 7 dní pred jej kolaudáciou
treba odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky dotknutých vedení
slaboprúdu ku kontrole na ST, podľa technického predpisu TA226. V prípade vlastnej investície
je potrebné predložiť zmluvu o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla
do vlastníctva ST, a.s. Bratislava. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva zrealizovanej pokládky,
nemôže T-Com súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú
sieť bez určenia rozhrania. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
Verejné telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochranným pásmom
v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011. Ochranné pásmo vedenia je
široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a
výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m,
ak ide o nadzemné vedenie.
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V ochrannom pásme je zakázané:
a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by
mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré
rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.

Technické vybavenie lokalít mimo zastavaného územia obce
Zásobovanie pitnou vodou - ÚPN navrhuje vyriešiť zásobovanie pitnou vodou z
obecného vodovodu aj pre obyvateľov Lieskovskej doliny (kopaníc pozdĺž štátnej
cesty - Brestové, Bučkovec, Plevovec, Šance), prakticky až po hranice s ČR.
Trasa vodovodu pozdĺž doliny by mala zhruba kopírovať trasu vyprojektovanej
splaškovej gravitačnej kanalizácie. Hlavná trasa kanalizácie je zakreslená na
výkrese č. 2. Pre rozšírenie vodovodnej siete o oblasť Lieskovskej doliny nebol
zatiaľ spracovaný žiadny projekt. V ostatných malých usadlostiach ležiacich
mimo hlavnej osy doliny, na jej úbočiach, nie je verejný vodovod pre
neefektívnosť a neekonomickosť riešenia plánovaný.
Kanalizácia - v súčasnosti sa verejná splašková kanalizácia nenachádza ani v
zastavanom území, obec má ale vypracovanú projektovú dokumentáciu na
samostatnú splaškovú kanalizáciu, ktorá okrem samotnej obce zahŕňa aj celú
lieskovskú dolinu, až po hranice s ČR. Plánuje sa teda vybudovanie kanalizácie
aj mimo zast. územia, avšak prakticky iba v území pozdĺž cesty I. triedy. V
ostatných usadlostiach ležiacich mimo tejto spojnice, na úbočiach doliny, nie je
kanalizácia pre neefektívnosť a neekonomickosť riešenia plánovaná. Rovnako
ako doteraz, bude odvádzanie splaškových vôd riešené samostatnými žumpami,
alebo malými ČOV (za predpokladu potrebných povolení od príslušných úradov).
Plynofikácia - obec je zásobovaná plynom cez 2 regulačné stanice: RS Mor. Lieskové obec a RS Mor. Lieskové - Brestové. Okrem hlavného zastavaného územia je
plynofikovaná aj celá časť lieskovskej doliny pozdĺž hlavnej cesty na Moravu, až
po štátne hranice. V ostatných usadlostiach roztrúsených po katastri sa
neuvažuje s výstavbou plynovodu. Vykurovanie, príprava teplej vody a varenie je
tu prevažne zabezpečené buď elektricky, alebo zariadeniami na tuhé palivá.
Navrhuje sa väčšie rozširovanie získavania energie z obnoviteľných,
ekologických alternatívnych zdrojov.
Elektrifikácia - elektrické vedenia NN boli vybudované v celom katastri, ako v samotnej
obci, tak aj v lieskovskej doline a aj v takmer všetkých odľahlejších usadlostiach.
Úroveň elektrifikácie je teda dostatočná. Navrhuje sa väčšie rozširovanie
získavania energie z obnoviteľných, ekologických alternatívnych zdrojov.

A.2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
Okres Nové Mesto nad Váhom sa v dôsledku rýchlej industrializácie a následného
rozvoja priemyslu zaradil medzi málo až stredne znečistené územia s málo zdrojmi znečistenia.
Rozvoj hospodárskej činnosti človeka priniesol aj v tomto území so sebou výrazné negatívne
zmeny, ktoré vplývajú na životný priestor človeka a na kvalitu životného prostredia.
Územie katastra obce Moravské Lieskové nezostalo ušetrené pred poškodením zo
strany socialistickej poľnohospodárskej činnosti. V tých časoch sa začali zavádzať monokultúry
na rozsiahlych plochách, čo bolo hlavnou príčinou poškodenia, resp. zničenia ekostabilizačnej
štruktúry. Ďalšou je rozsiahla chemizácia, ktorá ničí prirodzené spoločenstvo rastlín, živočíchov
a mikróbov. Časť ornej pôdy ohrozuje slabá až stredná vodná erózia.
Pozornosť treba venovať aj ochrane podzemných vôd, ktoré sú vystavené
potenciálnemu znečisťovaniu splaškovými vodami, žumpami a používaním trativodov.
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Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi je zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V obci Moravské Lieskové sa komunálny odpad nespracováva. Obec Moravské
Lieskové má uzavreté zmluvy s obcou Nová Ves nad Váhom č. 160, 916 31 a s Kopaničiarskou
odpadovou spoločnosťou, s.r.o. Kostolné 390, 916 13 na zneškodňovanie odpadov zo dňa 2.
januára 2006 do 31. 12. 2006 a od 15. 12. 2006 na dobu neurčitú. V zmluvách sú popísané
povinnosti držiteľa a zneškodňovateľa odpadu. Predmetom plnenia uvedených zmlúv je
nakladanie a zneškodňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý vznikol
v obci. Zhotoviteľ zabezpečuje trvalé uloženie odpadov skládkovaním na Skládke TKO v Novej
Vsi nad Váhom a na Skládke odpadov Kostolné a to v zmysle schváleného prevádzkového
poriadku skládky. Vývoz komunálnych odpadov realizuje Združenie Javorina-Bezovec, ktorého
je obec Moravské Lieskové členom. Odvoz komunálneho odpadu je pravidelný každé 2 týždne
podľa kalendára zvozu, ktorý sa vydáva 2-krát do roka. V obci je zavedený separovaný zber
odpadov: plasty, sklo, papier v rámci školy. Separovaný odpad sa vozí na triedenie do Kálnice,
kde má Združenie Javorina-Bezovec triediareň. Zber plastov sa uskutočňuje raz za mesiac,
zber skla 2-krát do roka, zber papiera 2-krát do roka. Zber nebezpečného odpadu, ako sú
televízory, rádiá, chladničky, autobatérie sa uskutočňuje podľa potreby asi 2-krát do roka.
Kompostovisko na biologicky rozložiteľný odpad sa v obci nachádza na cintoríne (mobilné
klietky) a na ihrisku. V obci bývajú rozmiestnené kontajnery na tuhý komunálny odpad.
V katastrálnom území obce Moravské Lieskové sú podľa MŽP SR evidované 2 skládky
odpadov, ich poloha je vyznačená v grafickej časti. Skládky sú upravené prekrytím, terénnymi
úpravami.
ÚPN navrhuje umiestniť obecný zberný dvor odpadu do areálu jestv. hospodárskeho
dvora (poloha vyznačená v grafickej časti).
V ÚPN obce Moravské Lieskové je v oblasti odpadového hospodárstva potrebné
uvažovať s nasledujúcimi požiadavkami:
zabezpečiť vyriešenie odpadového hospodárstva v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja,
vytvorenie novej plochy pre obecné kompostovisko,
v prípade riešenia kompostovania a triedenia zložiek KO, individuálne, v RD
a podnikateľských subjektoch, je potrebné zabezpečiť vhodné priestory na tento
účel na pozemkoch pri RD a firmách,
likvidácia všetkých divých skládok odpadu,
pri realizácii každej výstavby, rekonštrukcie a pri búracích prácach v k.ú. obce
Moravské Lieskové je potrebné dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom
hospodárstve,
neustálym pôsobením na zvyšovanie enviromentálneho vedomia občanov,
vytvorením podmienok a dodržiavaním platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
a VZN o nakladaní s odpadmi, obec podstatne zníži tvorbu a používanie existujúcich
„fúrikových“ skládok v k.ú. obce,
zabezpečiť spätnú väzbu medzi vytvorenými podmienkami obcou a ich dodržiavaním
občanmi.
Ovzdušie
V k.ú. obce sa nenachádza významný zdroj, ktorý by priamo ohrozoval fyzikálnochemické zloženie ovzdušia. Podiel na znečisťovaní ovzdušia tvoria malé a stredné zdroje
znečistenia ovzdušia, ku ktorým zaraďujeme lokálne kotolne a kúreniská spaľujúce plynové, ale
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aj fosílne palivá. K dominantným zdrojom znečistenia ovzdušia patria emisie z automobilovej
dopravy (mobilné zdroje znečistenia), pričom tieto emisie každým rokom stúpajú úmerne so
zvyšujúcim sa počtom automobilov.
Výsledky Správy o meraní úrovne znečistenia ovzdušia
Z pohľadu hodnotenia úrovne znečistenia ovzdušia patrí územie obce Moravské
Lieskové do zóny Trenčianskeho kraja a nie sú v ňom vymedzené žiadne oblasti riadenia kvality
ovzdušia.
Meracia stanica bola umiestnená na južnom okraji obytnej zástavby obce, pred domom
č. 735, v blízkosti plánovaných nových obytných a rekreačných území. Vzdialenosť meracej
stanice bola od miestnej komunikácie cca. 5 m, od hospodárskeho dvora cca. 70 m, od cesty
I/54 cca. 340 m. Účelom merania bolo sledovanie znečistenia ovzdušia vzhľadom na limitné
hodnoty.
Limitné hodnoty pre vybrané znečisťujúce látky na ochranu zdravia ľudí

Súhrnný prehľad hodnôt koncentrácií znečisťujúcich látok s uvedenými limitnými
hodnotami na ochranu zdravia ľudí

Vyhodnotenie výsledkov merania
Časovo obmedzenými prieskumnými meraniami koncentrácie častíc PM 10 v Moravskom
Lieskovom sa zistilo dodržiavanie 24-hodinovej limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre
PM10 počas meraní na uvedenom mieste merania (vzhľadom na časovo obmedzené
prieskumné meranie nie je hodnotené dodržiavanie ročnej limitnej hodnoty PM2,5).
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Povrchové vody
Správcom povrchových tokov v k.ú. Moravské Lieskové je Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., OZ Piešťany. Katastrálnym územím obce Moravské Lieskové preteká
vodohospodársky významný vodný tok Klanečnica, spolu so svojimi prítokmi - Lieskovský
potok, Lužov potok, potok v Mandlovom, v Klinoch, v Brannom a ďalšími bezmennými prítokmi
a bezmenný prítok toku Kamečnica. Správca tokov vykonáva údržbu spolu s obcou výrubom
stromov, prehlbovaním koryta toku a odstraňovaním naplavenín.
Celá dolina je odvodňovaná potokom Klanečnica so svojimi lokálnymi prítokmi
z vrstvových prameňov, ktoré v lete vysychajú.
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany požaduje dodržať manipulačný
pás v rámci opráv, údržby a povodňovej aktivity v šírke 6-10 m od brehovej čiary, resp. od
vzdušnej päty hrádze.
Je potrebné dodržať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy (STN 73
6822, 75 2102 ....). Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi a ich
hrádzami požaduje Slovenský vodohospodársky podnik na odsúhlasenie.
Vodný tok Klanečnica môže byť potencionálnym zdrojom povodne, no najväčšou
hrozbou sú prípadné zrážkové vody pri prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch, prípadne rýchle
topenie sa snehu a ľadu pri prudkom oteplení. Ich vplyv je ťažko možné predvídať. Preto ako
ochranu pred povodňami je potrebné upraviť a vyčistiť korytá týchto vodných tokov, aby boli
v prípade potreby schopné odviesť prívalové vody.
V obci nie je vybudovaná ČOV. Kvalita povrchových aj podzemných vôd môže byť
negatívne ovplyvnená znečistením z komunálnej sféry – najmä žumpami a odpadovými vodami
produkovanými hospodárskym dvorom z poľnohospodárskej výroby.
ÚPN navrhuje v záujme ochrany zastavaného územia obce (hlavný sídelný útvar) pred
povodňami vybudovať odľahčovací kanál, ktorý by sa napojil na tok Klanečnice pod futbalovým
ihriskom, pokračoval by južným smerom pozdĺž cesty I. triedy a na Klanečnicu by sa opäť
napojil južne od zastavaného územia. Tento kanál je navrhovaný aj ako verejno-prospešná
stavba, spolu s plochou pre vodnú zachytávaciu nádrž (suchý polder), ktorá je na ňom
navrhnutá neďaleko ústia do Klanečnice (pri súčasnom vodojeme). Kanál nie je navrhnutý ako
trvale prietočný. Klanečnica je totižto tok s nízkymi prietokmi v letnom období, a ak by z nej
trvalo časť prietoku bola vedená odľahčovacím kanálom, znásobili by sa nepriaznivé vplyvy na
vodné organizmy počas minimálnych prietokov (prehrievanie, zmena kyslíkového režimu,
bujnenie rias).
Podzemné vody
V minulosti, keď v Moravskom Lieskovom nebola verejná vodovodná sieť (na
kopaniciach stále nie je), bola obec zásobovaná vodou obecných studní a niekoľkých studní
súkromných. Dodnes sa ich veľa zachovalo, používajú sa prevažne na zavlažovanie záhrad.
Prítoky Klanečnice sú zásobované najmä z vrstvových prameňov, ktoré v období sucha
takmer vysychajú. V dôsledku nepriaznivého hydrogeologického vývoja je celá oblasť pod
Bielymi Karpatami, teda aj Moravské Lieskové, charakterizované ako územie s celkovým
nedostatkom vody. Samotné flyšové pásmo je totižto zložené zo striedavo nepriepustných
hornín, čo neumožňuje väčšie sústredenie vody. Najchudobnejšia na podzemnú vodu je
ľavostranná časť Klanečnice – Horné konce dediny, kde studne v období sucha obvykle
vysychajú. Nedostatok vody je riešený vodovodom zo Štvrtka nad Váhom.
Hydromeliorácie
V riešenom k.ú. Moravské Lieskové sa nachádzajú hydromeliorácie – odvodňovacie
zariadenia. Na plochách navrhovaných rozvojových lokalít neevidujú Hydromeliorácie, š.p.
žiadne hydromelioračné zariadenia v ich správe.
Na časti plochy rozvojovej lokality č. 3 (výroba) je vybudované detailné odvodnenie
poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka. V prípade
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realizácie objektov v rámci lokality č. 3 bude potrebné pred spracovaním projektovej
dokumentácie osloviť vlastníka hydromelioračných zariadení na daných pozemkoch a dohodnúť
s ním ďalší postup.
V roku 1980 bol v južnej časti obce vybudovaný odvodňovací Krížnický kanál (evid. č.
5210 170 002) o celkovej dĺžke 0,59 km v rámci stavby "OP ŠM Moravské Lieskové". Tento
kanál je v správe Hydromeliorácií, š.p. Odvodňovací kanál je v Návrhu ÚPN rešpektovaný,
vrátane jeho ochranného pásma 5 m od osi kanála. Súbežne s kanálom je navrhnutý južný
obchvat obce, ale až za hranicou ochranného pásma. Krížom cez kanál je vedená poľná cesta,
ktorá sa navrhuje zrekonštruovať, z dôvodu, že slúži ako prístup k budúcej ČOV. Križovanie
komunikácií s odvodňovacím kanálom je potrebné navrhnúť v zmysle ustanovení STN 73 6961
"Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami". Prípadné
vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanála je nutné konzultovať s Odborom správy a
prevádzky HMZ š.p. Hydromeliorácie.
Veterná erózia
Silná až veľmi intenzívna veterná erózia sa v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom
nachádza iba v jeho južnej časti na výmere cca 480 ha v oblasti okolo obce Očkov v okrajovej
časti Trnavskej sprašovej tabule.
Hluk a vibrácie
V Moravskom Lieskovom sa nenachádza výrobná prevádzka, ktorá by svojou činnosťou
výrazne rušila obytnú funkciu v obci. Hluk a vibrácie môžu byť spôsobené automobilovou
dopravou.
Najväčšiu dopravnú záťaž pre k.ú. predstavuje úsek štátnej cesty I. triedy, ktorý
prechádza naprieč celým katastrom a na niektorých miestach má priamu náväznosť na obytné
plochy.
Environmentálne záťaže
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. V predmetnom území je na základe výpisu z
Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž:
Názov EZ: NM (004) / Moravské Lieskové - ČS PHM Slovnaft
Názov lokality: ČS PHM Slovnaft
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C sanovaná/rekultivovaná lokalita
Radónové riziko
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
• výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
Obytné stavby alebo stavby s pobytovými miestnosťami na pozemkoch s vyšším ako
nízkym radónovým rizikom musia byť chránené proti prenikaniu radónu z geologického
podložia. Pred výstavbou, ako i počas užívania objektov je potrebné dodržiavať tie ustanovenia
zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré sa týkajú ožiarenia prírodným ionizujúcim žiarením.
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Zosuvné územia
V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie), zakreslené
sú v grafickej časti. Zaregistrovaných je tu 36 svahových deformácií: 25 potenciálnych a 11
stabilizovaných. Jedná sa o deformácie typu zosuvov, ktoré sa registrujú v doline vodného toku
Klanečnica a Lieskovského potoka, na svahoch Ligašovej, Branného, Zahlbocké, Dúbravky a
Ostrého vrchu. Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s
vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Na
územiach existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok,
taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Blízke okolie s registrovanými svahovými deformáciami sú zaradené rovnako medzi
rajóny nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku
svahových deformácií. Ide o územia s možným rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom
prírodných podmienok, sú rovnako citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Širšie okolie spomínaných deformácií sa radí do rajónu potenciálne nestabilných území
s nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií, to
predstavuje územia s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou občasný vznik svahových
deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných podmienok, v závislosti od
morfologických podmienok, územia postihnuté intenzívnou výmoľovou eróziou a územia
ohrozené opadávaním úlomkov hornín a rovnako územia citlivé na negatívne antropogénne
zásahy.
Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú
ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
• výskyt potenciálnych, stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť
a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány územného plánovania sú podľa §
20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej
dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability
svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková. Martinčeková a kol.. 2006), ktorá je voľne
prístupná
na
Št.
geologickom
ústave
D.
Štúra
Bratislava
a na
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st _sv .
Závery zo Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu:
• zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni
jednotlivých činností/projektov v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. tak, aby bola
zabezpečená
optimalizácia
zvolených
riešení
a ich
lokalizácie,
výberu
environmentálnych technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných
krokov, ako aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov
realizovaných projektov. Osobitnú pozornosť je pritom potrebné venovať projektom
realizácie obnoviteľných zdrojov energie, zariadeniam zhodnocovania odpadu a
rekultivácie skládok odpadu vo vzťahu k ich potenciálnym negatívnym dopadom na
lokálne kvalitatívne parametre životného prostredia, ochranu biotopov a humánneho
životného prostredia.
• pri rozhodovaní vo výbere projektov dôsledne sledovať aspekt udržateľnosti
podporovanej aktivity po skončení spolufinancovaného projektu a vyváženosť
krátkodobých a dlhodobých efektov
• pri rozhodovaní vo výbere projektov sledovať vyváženosť lokálnych, regionálnych
a nadregionálnych efektov projektov s cieľom preferencie kumulatívnych a synergických
efektov v nadmiestnej úrovni
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•
•

•

•

pri rozhodovaní vo výbere projektov podporiť integráciu finančných prostriedkov
v horizontálnej i vertikálnej úrovni – vytváranie PPP (verejno-privátnych partnerstiev),
mikroregionálnych združení a pod.
zabezpečiť transparentnosť vrátane prístupu k informáciám v celom procese
vyhlasovania výziev, výberu a prideľovania prostriedkov, ako aj monitoringu
a hodnotenia projektov, jednotlivých prioritných osí a programu za rešpektovania
ochrany hospodárskej súťaže
zefektívniť a zjednodušiť administráciu prípravy a realizácie projektov tak, aby boli
prístupné širšiemu okruhu adresátov pomoci z rôznych regiónov, obcí bez zvláštnych
požiadaviek na ich finančné, technické a personálne kapacity za súčasného
zabezpečenia objektívnosti výberu a dôslednosti kontroly.
pri povoľovaní obytných zón pri ceste I. triedy zhodnotiť vplyv hluku z dopravy na zdravie
obyvateľstva a v prípade nepriaznivých výsledkov prehodnotiť návrh novej lokality.

A.2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov
V katastri obce Moravské Lieskové Obvodný banský úrad v Prievidzi neeviduje:
▪ žiadne výhradné ložisko nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom,
▪ žiadne výhradné ložisko nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým
územím,
▪ žiadne ložisko nevyhradeného nerastu.

A.2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
V riešenom území sú evidované národné kultúrne pamiatky zapísané v ústrednom
zozname pamiatkového fondu (ÚZPF):
Pomník – Smirnov N. N.
- ÚZPF č. 2410/0
Tabuľa pamätná – Rázus M.
- ÚZPF č. 2407/0
Tabuľa pamätná – Hollý J.
- ÚZPF č. 2408/0
Tabuľa pamätná – Smirnov N. N.
- ÚZPF č. 1254/0
Tabuľa pamätná – Adamovič J.
- ÚZPF č. 2406/0
Na uvedené národné kultúrne pamiatky sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a sú predmetom
pamiatkového záujmu a ochrany.
Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na týchto objektoch a v ich areáloch je nevyhnutné
dodržiavať ustanovenie § 32 pamiatkového zákona a pri stavebnej činnosti v bezprostrednom
okolí kultúrnych pamiatok postupovať v zmysle § 27 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona: "V
bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP) nemožno vykonávať stavebnú
činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.
Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu 10 m od NKP. 10 m sa
počíta od obvodového plášťa stavby, ak NKP je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je NKP
aj pozemok."
V katastrálnom území Moravské Lieskové nie sú evidované archeologické lokality, ktoré
by boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, sú tu však evidované archeologické nálezy
z mladšej doby bronzovej, kultúry lužickej, rímsko-provinciálnej a je predpoklad, že pri zemných
prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým situáciám, resp.
archeologickým nálezom. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre
vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie
archeologického výskumu. V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2
a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Okrem národných kultúrnych pamiatok, medzi objekty, ktoré si vyžadujú zvýšenú
ochranu, zaraďujeme:
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Rímsko-katolícky farský kostol sv. Martina
Evanjelický a.v. kostol
Stará katolícka fara
Socha sv. Jána Nepomuckého
Podľa ustanovení z § 14 ods. 4 pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť o utvorení
a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce je
možné zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a
človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórií
a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná fotodokumentácia a
základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, rozmery, techniku, materiál, prípadne iné
známe skutočnosti.
Na celú plochu katastra obce Moravské Lieskové sa s výnimkou chránených území
v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, vzťahuje 1. stupeň územnej ochrany – všeobecná ochrana.
Do plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu zaraďujeme aj plochy v zmysle príslušného
vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie - ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, plochy
navrhovaných prvkov ÚSES, ale aj ďalšie významné plochy stanovené v rámci riešenia
územného plánu obce Moravské Lieskové:
•
CHKO Biele Karpaty (v celom území CHKO platí, okrem maloplošne chránených
území, druhý stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny),
•
územie európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice v rámci európskej
sústavy chránených území NÁTURA 2000,
•
Prírodná pamiatka Baricovie lúky (4. a 3. stupeň ochrany, z dôvodu záchrany
kriticky ohrozeného kosatca trávolistého) a prírodná pamiatka Kohútová (4. stupeň
ochrany),
•
genofondové plochy: Zjazdovka, Hložníky, Švehlovie kút, Plevovec 1, Chromovec
1, Chromovec 2, Židové, Baricovie lúky,
•
genofondové plochy (návrh na pridanie k SKUEV 0367): Moravskolieskovské
sady, Plevovec 2, Révajci,
•
mokrade: U Mikulcov, H. Revajci – Plotárka, Kozákovská – U Zlatých, Mizeráci,
Babia hora, Šance,
•
brehové porasty potoka Klanečnica a brehové porasty a údolie potoka Lužov,
•
biocentrum regionálneho významu č. 42 a 43 (Lopeník, Nová hora), biocentrum
regionálneho významu č. 44 (Javorina),
•
biokoridory regionálneho významu (jeden prechádza naprieč katastrom pozdĺž
potoka Klanečnica, ďalšie dva prechádzajú v smere kolmom na potok),
•
biokoridor nadregionálneho významu Biele Karpaty,
•
biotopy európskeho významu a národného významu,
•
Pásmo hygienickej ochrany (ochranné pásmo) 2. stupňa vodárenského zdroja
Čachtice – prameň Teplička, ktoré zasahuje k.ú. na malom území v jeho južnej
časti,
•
plochy interakčných prvkov plošných – sú tvorené plochami nelesnej drevinovej
vegetácie, lesnými porastmi, plochami TTP a plochami verejnej zelene v obci,
•
plochy interakčných prvkov líniových – sú tvorené najmä alejami pri
komunikáciách,
•
plochy poľnohospodárskej pôdy (najmä druhy chránenej BPEJ v k.ú.) a plochy
lesného pôdneho fondu,
•
plochy krajinnej zelene v zastavanom i mimo zastavaného územia obce,
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•

evidované zosuvné územia (svahové deformácie).

A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho
fondu a lesného pôdneho fondu
Celková výmera katastrálneho územia je 36 420 772 m2. Túto plochu delíme na:
poľnohospodársku pôdu (23 552 805 m2) - t.j. 64,7 %
nepoľnohospodársku pôdu (12 867 967 m2)- t.j. 35,3 %
Štruktúra poľnohospodárskej pôdy je nasledovná:
výmera (m2)
9 703 946
11 000
0
810 034
592690
12 435 315
23552805

Orná pôda
Chmelnica
Vinica
Záhrada
Ovocný sad
Trvalý trávnatý porast
Poľnohospodárska pôda

Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy je nasledovná:
výmera (m2)
10 498 632
349 989
1 616 310
403036
12 867 967

Lesný pozemok
Vodná plocha
Zastavaná plocha a nádvoria
Ostatná plocha
Nepoľnohospodárska pôda

Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepôdohospodárske
účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznačenie
zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, záväzné
stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je
predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene
poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy povinný
zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise (Príloha č. 2
nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy).
Podľa nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. medzi najkvalitnejšie pôdy v katastrálnom
území Moravské Lieskové podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)
patria tieto bonity pôdy: 0202002, 0202032, 0203003, 0212033, 0248002, 0248202, 0248402,
0250002, 0251213, 0763012, 0763032, 0763202, 0763222, 0765202.
Zoznam pôd v k.ú. podľa bonitných skupín:
Skupina
2
3
4
5
6
7
8
9

Číslo BPEJ
0202002
0203003
0248002, 0248202, 0202032
0248402, 0251213, 0763402, 0765232, 0763202, 0763242, 0763232, 0763032, 0763432,
0763012, 0765202, 0768202, 0763222, 0212033, 0863232, 0863202
0702042, 0768402, 0702002, 0763422, 0702042, 0763442, 0802002,
0802032, 0265442, 0265412
0787242, 0787412, 0703003, 0714062, 0771402, 0863402
0254672, 0790262, 0778262, 0778462, 0790562, 0878462
0783672, 0782682, 0792682, 0792882, 0782872, 0782772, 0783872,
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0782672, 0783672, 0892882, 0892782, 0882672, 0882882, 0882872

Rozšírenie
ÚPN obce Moravské Lieskové navrhuje viacero nových rozvojových lokalít, v ktorých sa
prekračuje hranica zastavaného územia obce (zakreslená k 1.1. 1990). Prioritou návrhu je
využitie predovšetkým voľných plôch v zastavanom území obce a prieluk v jestvujúcich uliciach
(to však nie je možné najmä pre výrobné, športové a aj väčšie obytné lokality), následne je
predpoklad na zaberanie plôch na menej kvalitných pôdach. Územný plán uvažuje o etapovitom
zaberaní jednotlivých lokalít. V tabuľkovej a textovej časti je uvedený sumárny počet vzhľadom
na to, že nie je možné jednoznačne predpokladať vývoj budúcej výstavby.
Ozn.
lokalit
y
predp
oklad
anéh
o
odňat
ia
poľno
h.
pôdy

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

Katastrálne
územie

Moravské
Lieskové

3

Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové

5
7
9
11+12
13
14
15
16
20
24
26
27

Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Moravské
Lieskové
Spolu

Funkčné
využitie

Výmer
a
lokality spolu
(ha)
v ha

v zastavanom
území

Užíva
teľ
Vybudo
poľno
vané
hosp hydrom
odárs eliorácie
kej
(ha)
výmera
pôdy
v (ha)

mimo zastavaného
územia

Kód /
skupina
BPEJ

výmera
v (ha)

Kód /
skupina
BPEJ

výroba

2,9862 2,9862

--

--

0251213/5
0248002/4

0,2402
2,7460

rekreácia

2,6946 2,6946

--

--

0202002/2

2,6946

rekreácia

0,3774 0,3774

--

--

0703003/7

0,3774

--

--

0251213/5
0248002/4
0782682/9
0251213/5
0787242/7
0251213/5
0787242/7

8,3717
0,8447
1,1211
1,0046
0,9265
0,1256
3,6662

IBV

5,0912 5,0912 0202002/2

5,0912

HBV, IBV

11,2175 11,2175 0251213/5

0,88

IBV

1,9311 1,9311

--

--

IBV

3,7918 3,7918

--

--

IBV

1,0921 1,0921 0251213/5

1,0921

--

--

IBV

4,9115 4,9115

0202002/2
0251213/5

0,4558
4,2863

0202002/2
0251213/5

0,0901
0,0793

IBV

2,1991 2,1991 0202002/2

2,1991

--

--

OV

0,1647 0,1647

--

0714062/7

0,1647

--

cintorín

0,8739 0,8739 0202002/2

0,0316

0202002/2
0251213/5

0,7314
0,1109

HBV

0,2884 0,2884 0251213/5

0,2884

--

--

37,6195 37,6195

14,3245

Časová
etapa –
návrhové
obdobie

na cca.
50 %
plochy

23,2950

A.2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia
Návrh riešenia územného plánu obce Moravské Lieskové stanovuje v nových
spoločensko-ekonomických podmienkach reálne možnosti optimálneho využitia územia,
funkčného vymedzenia a usporiadania plôch bývania, občianskej vybavenosti, výroby
a rekreácie. Stanovuje základné zásady organizácie územia, spôsoby zástavby, riešenia
dopravy, technickej infraštruktúry pri zohľadnení záujmov ochrany a tvorby životného prostredia.
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V súlade s cieľmi územného plánovania v zmysle stavebného zákona ÚPN obce
Moravské Lieskové utvára predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu všetkých prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt v riešenom území, najmä so zreteľom na starostlivosť
o životné prostredie a jeho ochranu. Reguluje funkčné a priestorové usporiadanie územia. Na
novú bytovú výstavbu využíva aj voľné parcely v zastavanom území obce a vybudovaním
nových a rekonštrukciou jestvujúcich komunikácií ich takto zhodnotí. Na nové rozvojové plochy
sa takisto myslí aj v oblasti športu a rekreácie, plochy občianskej vybavenosti sú podporované
v centre obce, kým nové výrobné prevádzky sa umiestňujú mimo zastavané územie v blízkosti
komunikácií. Územný plán vytvára aj územnú rezervu pre rozšírenie obecného cintorína.
ÚPN obce Moravské Lieskové zohľadňuje zásady rozvoja obsiahnuté v ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja, najmä v aktuálnom Návrhu Zmien a doplnkov č. 2.
Návrh riešenia rešpektuje regulatívy a limity vychádzajúce zo záväznej časti územného
plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a podporuje rozvoj zariadení školstva,
zdravotníctva, služieb, kultúrno-spoločenských aktivít, športu a rekreácie, podporuje rozvoj
obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ako aj hospodárskych aktivít s cieľom
postupne zvyšovať ich štandard. Rešpektuje potenciál kultúrnych, historických, spoločenských,
technických a hospodárskych hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to ako vo forme
hmotnej, tak aj nehmotnej a vytvára pre ne vhodné prostredie. Zachováva jestvujúce plochy
krajinnej a sídelnej vegetácie, navrhuje ich dokomponovanie a vytvorenie systému vegetácie pri
zapojení všetkých prírodných atraktivít do organizmu sídla a jeho okolia, čím zahrňuje v riešení
environmentálny aspekt tvorby krajiny a životného prostredia vôbec.
Ďalší vývoj bytovej výstavby je okrem objektívnych faktorov najmä spoločenských
a ekonomických ovplyvnený špecifickými podmienkami sídelného útvaru. Jedná sa
predovšetkým o polohu sídla, charakter a doterajší vývoj zástavby, hustotu osídlenia s plošnými
rezervami v nadmerných záhradách a po asanáciách, geomorfologické podmienky a pod.
V návrhových etapách, ale aj v ďalšom období je potrebné vylepšovať stavebno-technickú
hodnotu jestvujúcej zástavby. Postupná prestavba a dostavba starých ulíc by mala dodržať
historický urbanistický pôdorys zástavby a nové objekty OV aj IBV by mali zachovávať tradičný
charakter vidieckej zástavby. Dôležitými faktormi sú vlastnícke vzťahy a možnosť ich
usporiadania, prístup k jestvujúcim inžinierskym sieťam a podmienky napojenia na
komunikačnú sieť. Územný plán navrhuje postupne zastavať všetky vhodné voľné pozemky
v rámci hraníc zastavaného územia, a následne začať s výstavbou jednotlivých rozvojových
lokalít mimo zastavaného územia.
Vo vzťahu k vidieckemu prostrediu sa do popredia dostáva problematika rekreácie
a turizmu, ktorá bola riešená v súčinnosti s tými zložkami a okruhmi, ktoré jej proces ovplyvňujú.
V návrhu riešenia sa zohľadňujú nové skutočnosti a taktiež sa dotvárajú názory na jestvujúci
vidiecky turizmus. Riešia sa jestvujúce plochy športu a navrhujú sa nové lokality, ktoré funkciu
rekreácie a športu podporujú a zvýrazňujú.
Návrh rieši obec ako kompaktný celok, čím bude jasne vymedzená dopravná situácia
v obci, navrhujú sa opatrenia, ktoré prispejú k optimalizácií dopravy. V oblasti technickej
infraštruktúry sa všetky rozvojové lokality napoja na už existujúce inžinierske siete, tiež sa
počíta s dobudovaním všetkých sietí v rámci obce. Do budúcna je potrebné vytvárať priaznivé
podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako
lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike.
Návrh územného plánu obce dáva podnet na úpravu centrálneho priestoru obce
s dotvorením budúceho námestia s parkovou úpravou a funkciami občianskej vybavenosti ako
doplnkových k bývaniu.
V návrhu boli rešpektované všetky ochranné pásma.
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