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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
vypracované podľa §5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a prílohy č.2 tohto zákona

I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

I.1 Názov
Obec Trenčianske Bohuslavice
I.2 Identifikačné číslo
00312061
I.3 Adresa sídla
Obecný úrad
Trenčianske Bohuslavice 135
913 06 Trenčianske Bohuslavice
I.4 Oprávnený zástupca obstarávateľa
Ing. Bibiana Naďová - starostka obce Trenčianske Bohuslavice
telefón: 0911 242 862
e-mail: starosta@trencianskebohuslavice.sk
I.5 Kontaktná osoba
Ing. arch. Marianna Bogyová, (poverená obstarávaním ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice,
v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov)
adresa: N. Teslu 4404/1, 921 01 Piešťany
telefón: 033 7628810, 0905 643 581
e-mail: aabp@aabp.sk
možné miesto konzultácie:
• Obecný úrad Trenčianske Bohuslavice
• Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110, Piešťany
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
II.1 Názov
Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice
II.2 Charakter
Územnoplánovacia dokumentácia obce – územný plán obce, v skratke ÚPN-O
Charakteristika podľa § 3 od d) zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:
strategický dokument ktorý sa pripravuje na miestnej úrovni, je pripravovaný na schválenie
v obecnom zastupiteľstve a jeho prípravu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
Predmet a rozsah posudzovania podľa §4 ods. (1) zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov:
Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument
pripravovaný pre oblasť územného plánovania, ktorý má pravdepodobne významný vplyv na
životné prostredie s miestnym dosahom (administratívne územie obce Trenčianske Bohuslavice)

2/12

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice

II.3 Hlavné ciele
Cieľom ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice je získanie územnoplánovacieho dokumentu, ktorý:
• komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady
• navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú
stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja
• vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt
• bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných
účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce.
riešiť funkčné využitie územia obce a stanoví limity a regulatívy pre jej rozvoj, stanoví plochy
pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb.
Dôvodom obstarania územného plánu obce je:
•

zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických
priestorových a územných aktivít v obci a priľahlej krajine

•

pretransformovanie záväznej časti Územného
Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení do ÚPN-O

plánu

Vyššieho

územného

celku

II.4 Obsah (osnova)
Obsah územného plánu obce podľa vyhl.55/2001Z.z.,§12 ods. (1):
Textová časť územného plánu obce:
základné údaje
a) hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
b) vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ak existuje
c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom
riešenie územného plánu
a) vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
b) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
c) základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
d) riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do
systému osídlenia
e) návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
f) návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území
g) návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a
rekreácie.
h) vymedzenie zastaveného územia obce
i) vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
j) návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,
k) návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej
stability a ekostabilizačných opatrení.
l) návrh verejného dopravného a technického vybavenia.
m) koncepciu starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska
predpokladaných vplyvov na životné prostredie
n) vymedzenie a vyznačenie prieskumných území. chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov
o) vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
p) vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
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pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
q) hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických,
sociálnych a územno-technických dôsledkov
Záväzná časť
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
b) určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých
plôch a intenzitu ich využitia
c) zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
d) zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
e) zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny. vytvárania a udržiavania ekologickej
stability vrátane plôch zelene
f) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
g) vymedzenie zastavaného územia obce
h) vymedzenie, ochranných pásiem a chránených území
i) plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a na chránené častí krajiny
j) určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
k) zoznam verejnoprospešných stavieb
l) schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.
Grafická časť územného plánu obce (v rozsahu celého katastra obce)
1. širšie vťahy
2. územie sústavy chránených území komplexný výkres priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia
3. verejné dopravné vybavenie
4. verejné technické vybavenie
5. ochrana prírody a tvorby krajiny
6. perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na
nepoľnohospodárske účely
II.5 Uvažované variantné riešenia
Výsledný dokument nebude obsahovať
variantné riešenia (v súlade s ustanoveniami
Stavebného zákona). Pre potreby posudzovania variantov je možné porovnávať návrh a nulový
variant.
Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal.
II.6 Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Vecný harmonogram prác ÚPN-O v súlade so zák. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov (ďalej SZ) a s vyhláškou č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii :
•

Prípravné práce obstarávateľa podľa § 19b SZ obsahujú:
- zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej
spôsobom v mieste obvyklým,
- vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente
- sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov,
- určenie ich záväznosti a vyhodnotenie možnosti ich využitia,
- určenie účelu a predmetu riešenia územnoplánovacej dokumentácie,
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•

určenie hraníc riešeného územia.

Prieskumy a rozbory podľa § 19c SZ
- získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia,
- určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie
zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

• Zadanie k ÚPN O podľa § 20 SZ
Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej
územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania
územnoplánovacej dokumentácie.
Postup prác pri zadaní:
- vyhotovenie návrhu zadania na prerokovanie
- prerokovanie zadania a jeho vyhodnotenie
- vyhotovenie upraveného návrhu zadania pre posúdenie OÚ Trenčín, OVBP a pre
schválenie OcZ
- posúdenie zadania na OÚ Trenčín, OVBP do 30 dní od podania žiadosti o posúdenie
- schválenie zadania následne po posúdení
• Návrh riešenia ÚPN-O podľa §22 SZ
Vypracuje sa na základe schváleného zadania v invariantnej podobe.
Postup prác pri návrhu riešenia:
- vypracovanie návrhu riešenia ÚPN-O na prerokovanie
- vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa zák. 24/2006 Z.z.
v aktuálnom znení
- prerokovanie návrhu riešenia a správy o hodnotení strateg. dokumentu
- vyhodnotenie všetkých stanovísk a pripomienok, s návrhom na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach podľa §24 SZ
- vypracovanie upraveného návrhu ÚPN-O ako podklad pre posúdenie OÚ Trenčín,
OVBP a pre schválenie v OcZ
- preskúmanie a posúdenie upraveného návrhu riešenia ÚPN-O OÚ Trenčín, OVBP
podľa §25 SZ
- schválenie ÚPN-O v obecnom zastupiteľstve
• Práce po schválení ÚPN-O podľa §28 SZ
postup prác po schválení ÚPN-O:
- vypracovanie čistopisu územného plánu obce Trenčianske Bohuslavice a práce
obstarávateľa po schválení dokumentácie
- označenie textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou
- uloženie schváleného ÚPN-O
- vypracovanie registračného listu ÚPD a odovzdanie na MDVRR SR
Predpokladaný časový harmonogram
do 30.10.2015
• prípravné práce obstarávateľa
do 15.02.2016
• prieskumy a rozbory a zadanie
do 31.08.2016
• návrh ÚPN-O
• prerokovanie návrhu ÚPN-O a Správy o hodnotení strateg. do 31.11.2016
dokumentu
do 31.01.2017
• posúdenie OÚ Trenčín OVBP §25 SZ
následne
• schválenie ÚPN-O
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II.7
•

•
•
•

II.8

Vzťah k iným strategickým dokumentom
ÚPN - O Trenčianske Bohuslavice 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 veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja (ZaD č. 1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK
uznesením č.259/2004 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 veľkého územného celku 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.
ÚPN - O Trenčianske Bohuslavice vychádza z Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-SÚ)
Trenčianske Bohuslavice schváleného dňa 02.08.2002 uznesením OZ č. 165/2002
a aktualizovaného Zmenami a doplnkami.
ÚPN - O Trenčianske Bohuslavice musí byť v súlade s ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
v aktuálnom znení
Obec v súčasnosti pripravuje PHSR obce. ÚPN-O a PHSR sú strategické dokumenty obce
ktoré sa vzájomne dopĺňajú a musia byť taktiež v súlade.
Orgán kompetentný na jeho prijatie

Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice
II.9 Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Trenčianske Bohuslavice
Záväzná časť ÚPN-O bude vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce

III. ZÁKLADNÉ
ÚDAJE
O
PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOCH
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

STRATEGICKÉHO

III.1 Požiadavky na vstupy
Obec Trenčianske Bohuslavice patrí do aglomerácie celoštátneho (najvyššieho ) významu,
okolo krajského Mesta Trenčín.
•

Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia:
- určiť podmienky zabezpečenia ochrany a tvorby životného prostredia
- zosúladiť koncepciu využitia územia s krajinno-ekologickými podmienkami územia,
- rešpektovať ochranné, hygienické a bezpečnostné pásma,
- hustotu zástavby riešiť s rešpektovaním polohy územia v danom urbanizovanom
prostredí,
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov,
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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-

rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení,
rešpektovať ustanovenia zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, v znení
neskorších predpisov
rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
rešpektovať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane pred hlukom
a vibráciami,
rešpektovať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov
rešpektovať ustanovenia zákona č. 44/1988 Z.z. banský zákon, v znení neskorších
predpisov a zákona č. 569/2007 Z.z. geologický zákon, v znení neskorších predpisov
rešpektovať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov
rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

•

Limitujúce faktory, ktoré sa v území nachádzajú:
- PHO II. stupňa vodných zdrojov Čachtice a Štvrtok
- Letecké ochranné pásma (ochranné pásmo vzletového a približovacieho priestoru)
letiska Trenčín
- Ochranné pásmo železnice
- Ochranné pásma prírodných rezervácií Turecký vrch a Hájnica
- Ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry
- Ochranné pásma vodných tokov
- Hydromelioračné zariadenia

•

Nariadením vlády č. 617/2004 Z.z. je k.ú. Trenčianske Bohuslavice zaradené medzi
zraniteľné oblasti podľa § 33 a 35 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách. Podľa tohto nariadenia
sú za zraniteľné oblasti poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo
zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia
dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1, alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.

•

Ďalšie požiadavky budú definované v zadaní k ÚPN-O, po vyhodnotení prípravných prác
obstarávateľa, vypracovaní prieskumov a rozborov a analýze:
- existujúcich územnoplánovacích podkladov týkajúcich sa riešeného územia obce
Trenčianske Bohuslavice v zmysle §4 SZ
- územno-technických a všetky ostatných podkladov v zmysle §7 a 7a stavebného zákona,
ktoré vyplynú z prípravných prác.
- námetov, požiadaviek a podnetov orgánov a organizácií, občanov a širokej verejnosti
získaných v procese prípravných prác.

III.2 Údaje o výstupoch
V tomto štádiu sa nedajú definovať. Budú zrejmé zo záväzných a smerných častí riešenia ÚPNO Trenčianske Bohuslavice v rozsahu ako vyplýva z §12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a §13 stavebného zákona.
Záväzné časti budú vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením ( VZN ) obce Trenčianske
Bohuslavice.
III.3 Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Dá sa predpokladať, že v súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek
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životného prostredia, ako aj povoľovací systém zahŕňajúci tiež posudzovanie vplyvov
jednotlivých činností (investičných zámerov) na životné prostredie - EIA, prispejú k zabezpečeniu
minimalizácie negatívnych vplyvov ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice na jednotlivé zložky životné
prostredie.
Riešenie dokumentu musí vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných činností s
podmienkami krajiny. Požadované aktivity do územia budú včlenené tak, aby došlo k
uspokojeniu záujmov a potrieb spoločnosti na jednej strane a súčasne nebola narušená
ekologická stabilita krajiny. Budú navrhnuté územno-technické a organizačné opatrenia
nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja.
III.4 Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Vo väzbe na ciele spracovania ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice sa nepredpokladá negatívny
priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľstva. Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť
negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľov, resp. stanoviť záväzné regulatívy ich eliminácie.
III.5 Vplyvy na chránené územia
Trenčianske Bohuslavice ležia v Beckovskej bráne pri ústí potoka Bošáčka do Váhu. Nadmorská
výška v strede obce je 195 m n. m., v chotári 190-351 m n. m. Prevažne odlesnený plochý
povrch chotára na nive tokov tvoria odolné vápence s výraznými tvrdošmi. Má nivné i hnedé
lesné pôdy a rendziny. Súvislý les je len južne od obce, menšie lesné celky sú v severnej časti.
Na území obce Trenčianske Bohuslavice sa nachádzajú nasledovné chránené územia:
• Územia európskeho významu
Turecký vrch /SKUEV0567
Rozloha :
31,9 ha
Správca územia :
CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :
Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité
6210
stanovištia Orchideaceae)
6240* Subpanónske travinnobylinné porasty
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0* Teplomilné panónske dubové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
spriadač kostihojový
*Callimorpha quadripunctaria
priadkovec trnkový
Eriogaster catax
roháč obyčajný
Lucanus cervus
•

Veľkoplošné chránené územia národnej siete
sa v k.ú. Trenčianske Bohuslavice nenachádzajú

•
-

Maloplošné chránené územia národnej siete
Prírodná rezervácia Turecký vrch, sa okrem katastrálneho územia Trenčianske
Bohuslavice sa rozprestiera i v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom (časť Mnešice)
Evidenčné číslo:
179
Výmera chráneného územia: 304 200 m2
Výmera ochranného pásma: Rok vyhlásenia:
1984
Rok poslednej novelizácie: -
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Zriaďovací orgán pri
vyhlásení CHÚ:

Ministerstvo kultúry SSR

Názov právneho predpisu
vyhlasujúceho CHÚ:

Úprava MK SSR č. 46/1984-32 z 30.4.1984 - ú. od 1.5.1984, 4.
stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 ú. od 1.11.2004

Názov organizačnej jednotky
Štátnej ochrany prírody SR, ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty
spravujúcej CHÚ:
Predmet ochrany:
Ochrana xerotermných biocenóz s bohatým výskytom
panónskych, pontických a mediteránnych druhov na
vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia
OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov
ochranného pásma:
platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené, je ním v zmysle zákona
územie do vzdialenosti 100 m von od hranice - platí v ňom tretí
stupeň ochrany
Stupeň/druh ochrany:
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej
európskej sústavy
nie
chránených území:
Súkromné chránené územie: nie
Charakteristika:
Územie, ktorého ťažiskom je PR Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom, nie je
homogénne. Ide o mozaiku xerotermofilných lesných a krovinových spoločenstiev
s antropogénne podmieneným bezlesím. Viazané sú na ne spoločenstvá teplomilných rastlín
a živočíchov. V teplomilnej dubine s dubom plstnatým je najbohatšia populácia jasenca
bieleho v regióne, početné sú tu aj populácie lesných druhov orchideí (vstavač bledý,
vstavač purpurový). V „stepnej“ časti územia rastie kavyľ vláskovitý, ľan chlpatý atď. Zo
vzácnych a chránených druhov živočíchov sú tu bohaté populácie hmyzu. Motýle
reprezentuje napríklad očkáň Arethusana arethusa, blanokrídlovce hrabavka Cryptocheilus
notatus affinis, zlatenky Chrysis trimaculata. Severnú hranicu rozšírenia tu dosahuje
jašterica zelená.
-

Prírodná rezervácia Hájnica
Evidenčné číslo:
Výmera chráneného územia:
Výmera ochranného pásma:
Rok vyhlásenia:
Rok poslednej novelizácie:
Zriaďovací orgán pri
vyhlásení CHÚ:
Názov právneho predpisu
vyhlasujúceho CHÚ:

42
22 283 m2
1967
Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
Rozh. Komisie SNR pre KaI č. 6 z 25.4.1967, úprava č.
3744/1967-osv. z 18.11.1967, 4. st. - v. záv. vyhl. KÚ v
Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.03

Názov organizačnej jednotky
Štátnej ochrany prírody SR, ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty
spravujúcej CHÚ:
CHÚ predstavuje zvyšky xerotermných trávnatých zárastov s
Predmet ochrany:
masovým výskytom chráneného druhu hlaváčika jarného
(Adonis vernalis), ktorý v týchto oblastiach dosahuje severnú
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Spôsob vymedzenia
ochranného pásma:

hranicu svojho rozšírenia na území SR. CHÚ sa využíva ako
vedeckovýskumný objekt.
OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných
vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č.
543/2002 Z.z.
ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené, je ním v zmysle
zákona územie do vzdialenosti 100 m von od hranice - platí v
ňom tretí stupeň ochrany
4. stupeň

Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej
európskej sústavy
nie
chránených území:
PR Hájnica patrí medzi najviac ohrozené MCHÚ v trenčianskom kraji, pre ktoré sú
spracovávané programy starostlivosti a záchrany osobitne chránených častí prírody
a krajiny.
Na ostatnom území obce platí prvý stupeň ochrany prírody podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
•
•

Prvky ÚSES v k.ú. Trenčianske Bohuslavice
nadregionálny biokoridor Váh
regionálny biokoridor Biskupický kanál
regionálny biokoridor Bošáčanka
regionálne biocentrum Turecký vrch (54)
regionálne biocentrum Hájnica (38)

Kultúrne pamiatky v k.ú. Trenčianske Bohuslavice
Kaplnka P.M.Pomocnice, č. 173, Národná kultúrna pamiatka vyhlásená za KP
26.09.1963, číslo rozhodnutia SKK ONV Trenčín. Rokokovo-klasicistická stavba z rokov
1760-1763, nástenná maľba od A. F. Maulbertscha z roku 1763, oltáre asi od Ľ. Godeho z
18. storočia.
- Ľudový dom č. 19, Dátum vyhl. za KP 16.01.1996, číslo rozhodnutia MK SR-3207/95400.
-

S ohľadom na vytýčené ciele pripravovaného ÚPN-O (Ods.II.3) a z uvedeného v bode III.3 nie je
predpoklad dočasných, ani trvalých negatívnych vplyvov dokumentu na krajinu a prírodu, na
historické pamiatky a na režim ich ochrany.
III.6 Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
K eliminácii rizík prispieva nastolená stratégia pripravovaného ÚPN-O - stratégia kvalitného,
čistého životného prostredia a podpory obnoviteľných a alternatívnych zdrojov, vychádzajúca z
princípov trvalo udržateľné rozvoja. V tomto štádiu sa však nedajú jednoznačne posúdiť. To
bude predmetom ďalších krokov procesu SEA, po vypracovaní konceptu ÚPN-O.
Možné riziká súvisiace s implementáciu predmetu ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice budú
eliminované aj v povoľovacích procesoch jednotlivých investičných zámerov, v rámci ktorých
investičné zámery podliehajú samostatnému posudzovaniu podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
III.7 Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
.
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IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY
IV.1 Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Občania obce Trenčianske Bohuslavice, susedného mesta (Nové Mesto nad Váhom) a
susedných obcí (Bošáca, Dolné Srnie, Štvrtok, Beckov)
• Fyzické a právnické osoby podnikajúce v obci
• Spoločenské organizácie a záujmové združenia na území obce
IV.2 Zoznam dotknutých subjektov
1. Okresný úrad Trenčín, Odb. Výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP
2. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a
ostatných zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja
3. Okresný úrad Trenčín, Odb. opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odb. starostlivosti o životné prostredie
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odb. CO a krízového riadenia
9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchran. zboru v Trenčíne
10. Dopravný úrad SR, divízia civilného letectva
11. Min. životného prostredia SR, Odb. št. geologickej správy
12. Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných
vzťahov Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, Oddelenie dopravného modelovania a
infraštruktúry
13. Ministerstvo obrany SR
14. Obvodný banský úrad Prievidza
15. Trenčiansky samosprávny kraj – odd. ŽP a územného plánovania
16. Mesto Nové Mesto nad Váhom
17. Obec Bošáca
18. Obec Dolné Srnie
19. Obec Štvrtok
20. Obec Beckov
21. Obec Trenčianske Bohuslavice
IV.3 Dotknuté susedné štáty
ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice nie sú dotknuté susedné štáty
V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
V.1 Mapová a iná grafická dokumentácia
Grafické zobrazenie riešeného územia ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice, v širších súvislostiach,
je na prvej strane tohto oznámenia.
Grafická časť ÚPN-O bude vypracovaná podľa §12 ods. 7 vyhl. 55/2001 Z.z :
1. širšie vťahy
2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
3. verejné dopravné vybavenie
4. verejné technické vybavenie
5. ochrana prírody a tvorby krajiny
6. perspektívne
použitie
poľnohospodárskej
pôdy
a lesných
pozemkov
na
nepoľnohospodárske účely
Hlavné výkresy - v mierke 1:10 000, (1:5000)
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Širšie vzťahy – v mierke 1:25 000 (1:50 000)
V.2 Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
Budú zozbierané a vyhodnotená ich záväznosť v rámci prípravných prác obstarávateľa,
doplňované počas celého procesu spracovania a prerokovania ÚPN-O.
Pri vypracovaní oznámenia o strategickom dokumente sa vychádzalo z nasledovných
podkladov:
- ÚPN-VÚC TK v aktuálnom znení
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť
- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
- Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR
VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA

Piešťany 10/2015
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
VII.1 Meno spracovateľa oznámenia
Ing. arch. Marianna Bogyová
VII.2 Potvrdenie správnosti
obstarávateľa, pečiatka

údajov

oznámenia

podpisom

oprávneného

zástupcu

Ing. Bibiana Naďová – starostka obce
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