Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104/2010, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu športovorekreačnej zóny
Rimavská Sobota
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §27 ods.3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
1. Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu športovorekreačnej zóny Rimavská Sobota.
Vymedzenie zóny je dokumentované v Prílohe č.2 (Zmenšený výkres č. 2 – Komplexný
urbanistický návrh – z grafickej časti Územného plánu športovorekreačnej zóny Rimavská
Sobota).
2. Záväzná časť Územného plánu športovorekreačnej zóny Rimavská Sobota presne formuluje
regulatívy na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo
zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia zóny
a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť,
uvedená v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, obsahuje:
A.
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb.
B.
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia.
C.
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov
s určením zastavovacích podmienok.
D.
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb.
E.
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny.
F.
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.
G.
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov.
H.
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom
území.
I.
Zoznam verejnoprospešných stavieb.
J.
Schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.
Článok 2
Dokumentácia schváleného Územného plánu športovorekreačnej zóny Rimavská Sobota je uložená
1x
na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote
1x
na stavebnom úrade (Mestskom úrade v Rimavskej Sobote)
1x
na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici.
Článok 3
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej
Sobote uznesením č. 17/2010 zo dňa 3.marca 2010. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho
vyhlásenia.
Príloha č. 1 :
Príloha č. 2 :

Záväzná časť Územného plánu športovorekreačnej zóny Rimavská Sobota
Zmenšený výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh - z grafickej časti
Územného plánu športovorekreačnej zóny Rimavská Sobota).

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Príloha č.1
všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 104 /2010

ZÁVÄZNÁ ČASŤ
ÚZEMNÉHO PLÁNU ŠPORTOVOREKREAČNEJ
RIMAVSKÁ SOBOTA

ZÓNY

A. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a
stavieb
Pre regulovanie funkčného využitia pozemkov na území zóny je záväzným
dokumentom výkres č. 9 – Výkres funkčnej regulácie. Do riešeného územia
umiestňovať objekty a zariadenia s takými funkciami, ktoré budú posilňovať a
napomáhať rozvoju športovorekreačnej zóny. Územie rozvíjať ako lokalitu s
výrazným zastúpením športovorekreačnej funkcie, funkcie oddychu a športu.
Rozmiestnenie navrhovaných objektov a zariadení s ohľadom na ich funkčné
využívanie musí vytvárať vhodné územnotechnické podmienky pre realizáciu
dopravného systému územia.
Regulačná jednotka A 01 – priestor Amfiteáter
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- vylúčiť existujúce radové garáže
- zapojiť amfiteáter do systému peších ťahov v území , viacúčelové využitie objektu,
zapojenie do športovo rekreačných plôch v území odstránením oplotenia
l funkčné využitie / typ územia / - zmiešané územie mestské
Vhodné funkcie :
- vyššia občianska vybavenosť
- parkoviská
Prípustné funkcie :
- administratíva
Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie
Regulačná jednotka A 02 – priestor Plážové kúpalisko
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- usporiadať a spevniť plochy pre parkovanie automobilov
- vybudovať vonkajšie bazény plážového kúpaliska a prislúchajúcu občiansku
vybavenosť
- redukovať plochu jazera , využívať ju len na člnkovanie návštevníkov plážového
kúpaliska
- tzv. mlynský náhon uložiť do potrubia a tým odstrániť bariéru v území
l funkčné využitie / typ územia / - zmiešané územie mestské
Vhodné funkcie :
- vyššia občianska vybavenosť
- parkoviská
Prípustné funkcie :
- reštauračné služby

Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie
Regulačná jednotka A 03 – priestor Mestský park I
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- dobudovanie systému spevnených peších komunikácií a oddychových zón
l funkčné využitie / typ územia / - plochy zelene
Vhodné funkcie :
- parková zeleň
Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie
Regulačná jednotka A 04 – priestor Mestský park II
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- dobudovanie systému spevnených peších komunikácií a oddychových zón
- dobudovanie systému dopravy a parkovísk
- tzv. mlynský náhon uložiť do potrubia a tým odstrániť bariéru v území
l funkčné využitie / typ územia / - plochy zelene
Vhodné funkcie :
- parková zeleň
Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie
Regulačná jednotka A 05 – priestor Futbalový štadión
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- usporiadať a vybudovať plochy pre parkovanie automobilov a autobusov
- dobudovať areál futbalového štadióna o tréningové ihriská a tribúny, rekonštruovať a
dostavať budovu futbal. klubu – tribúna A
- vybudovať viacúčelové ihriská v predpolí budovy futbal. klubu
- premiestniť areál Technických služieb, vhodný objekt administratívy rekonštruovať
a dostavať
- rekonštruovať a dostavať Park hotel
l funkčné využitie / typ územia / - zmiešané územie mestské
Vhodné funkcie :
- vyššia občianska vybavenosť
- parkoviská
Prípustné funkcie :
- reštauračné služby
Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie

Regulačná jednotka A 06 – priestor Športové centrum
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- dobudovať systém dopravy
- vybudovať plochy pre parkovanie automobilov
- vybudovať areál športovo - relaxačného centra a bmx ihriska
- premiestniť areál Technických služieb
- vybudovať obytný dom s občianskou vybavenosťou
- prístavbou telocvične zväčšiť jej kapacitu
l funkčné využitie / typ územia / - zmiešané územie mestské
Vhodné funkcie :
- vyššia občianska vybavenosť
- parkoviská
- obytná funkcia
Prípustné funkcie :
- reštauračné služby
Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie
Regulačná jednotka A 07 – priestor Zimný štadión
l dopravno-prevádzkové a organizačné usporiadanie
- dobudovať systém dopravy
- vybudovať plochy pre parkovanie automobilov
- dobudovať areál zimného štadióna prebudovaním na viacúčelovú halu
- vybudovať ďalšiu športovú vybavenosť – športovo rekreačné zariadenie na voľnej
ploche pri rieke Rimava
l funkčné využitie / typ územia / - zmiešané územie mestské
Vhodné funkcie :
- vyššia občianska vybavenosť
- parkoviská
Prípustné funkcie :
- reštauračné služby
Neprípustné funkcie :
- výroba, sklady
- garáže
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie
Regulatívy priestorového usporiadania územia
Pre regulovanie priestorového usporiadania územia je záväzným dokumentom
výkres č.8 – Výkres priestorovej regulácie. Pri realizácii stavieb je potrebné:
- dodržať stavebnú a regulačnú čiaru
- rešpektovať max. povolený počet podlaží
- dodržať koeficient zastavanosti pozemku
- rešpektovať spôsob zástavby
- dodržať tvar strechy

B. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
B. 1.

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

1. rezervovať koridor pre úpravu cesty II/531- Cukrovarská ulica funkcie zbernej
komunikácie B1 v kategórii MZ 21,5/60
2. rekonštruovať Ulicu L. Svobodu - zberná komunikácia funkcie B2, kategórie MZ
14/50
3. dopravnú obsluhu zabezpečiť prístupovými komunikáciami vo funkcii obslužných
komunikácií C3 kategórie MO 8/40 resp. 7,5/40 resp. upokojenými komunikáciami
D1 s možnosťou prevádzky dopravou motorovou ako aj pešou
4. v strede zóny riešiť obslužnú komunikáciu C3 kategórie MO 8/40
5. na obslužnú komunikáciu naviazať upokojenú komunikáciu D1
6. z Ulice L. Svobodu riešiť pripojenie vstupom do areálu amfiteátra s možnosťou
odstavenia vozidiel medzi cestou na navrhnutom parkovisku
7. z východnej strany zabezpečiť prístup obslužnou komunikáciou, ktorá je
pokračovaním Športovej ulice v kategórii MO 8/40, ktorá je pripojená na komunikáciu
funkčnej triedy B3 – Ul. Jánošíkovu.
8. dopravnú obsluhu ďalej zabezpečiť sieťou obslužných komunikácií ukončenými na
hranici riešenej zóny
9. pozdĺž cesty II/531 zachovať pešie komunikácie od zastávky MHD na Ul. L. Svobodu
(pri Amfiteátri)
10. na túto pešiu komunikáciu napojiť vnútorné pešie cestičky ako aj komunikácie
funkčnej triedy D1
11. ďalšie pešie trasy viesť okolo Rimavy po obidvoch stranách s bezprašnou úpravou –
spevnenie povrchu
12. z juhu zo sídliska Tomášová viesť pešiu komunikáciu mostom cez Rimavu
s napojením na komunikáciu funkčnej triedy D1, ktorá vedie stredom zóny
13. cez riešenú športovú zónu vytvoriť podmienky pre trasovanie pešieho prepojenia
Tomášova – centrum mesta s trasovaním mimo športových plôch
14. cyklistické trasy viesť pozdĺž rieky Rimava súbežne s pešou trasou
15. druhú cyklistickú trasu viesť naprieč riešeným územím Rimavská ulica – Amfiteáter –
tenisové kurty – mestská záhrada – cesta II/531 – Malohontská ulica
16. cyklistické trasy riešiť obojsmerné šírky 2,5 m
17. plochy statickej dopravy riešiť v súlade s Vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhl. č. 532/2002 Z.z.), v kapacitách
podľa STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
18. v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. riešiť 4 % parkovacích miest pre imobilných
občanov
19. zastávky upraviť v súlade s normou na samostatných zastávkových pruhoch mimo
komunikačnej siete
20. pre zabezpečenie zníženia negatívneho vplyvu dopravy na riešenú zónu – hluk, riešiť
výsadbu súvislej plochy zelene
B. 2. Regulatívy zásobovania vodou a odkanalizovania územia
1. rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu (zásobné potrubia 2x 600 pre II.
tlakové pásmo verejného vodovodu na sídlisku Západ) a verejnej splaškovej

kanalizácie (zberač B) s priemerom nad 500 mm - 2,5m od vonkajšieho pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany
2. rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s priemerom
do 500 mm vrátane – 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia,
3. realizovať prekládku nevhodne trasovaných zberačov verejnej splaškovej kanalizácie
(A, B),
4. realizovať prekládku nevhodne trasovaného zberača dažďovej kanalizácie v priestore
uvažovaného obchodného centra,
5. realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu v území na ľavom brehu Rimavy,
6. riešiť odvádzanie vôd z
povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou
do Rimavy
a mlynského náhonu, z parkovísk cez odlučovače ropných produktov,
7. rešpektovať mlynský náhon ako recipient vôd z povrchového odtoku,
8. realizovať úpravu mlynského náhonu krytým profilom,
9. realizovať rozšírenie rozvodnej siete verejného vodovodu v území na ľavom
brehu
Rimavy,
10. rekonštruovať kapacitne nevyhovujúce vodovodné potrubie DN 80,
11. riešiť protipovodňovú ochranu hradením výustí dažďovej kanalizácie,
12. riešiť zníženie počtu výustí dažďovej kanalizácie,
13. riešiť spôsob plnenia a cirkulácie vody v jazere,
14. odpadové vody z bazénov a jazera po predčistení vypúšťať do dažďovej
kanalizácie.

B. 3.

Regulatívy zásobovania územia elektrickou energiou

Pre zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou vybudovať nasledovné
elektrické zariadenia:
1. ako zdroje elektrickej energie pre riešené územie budú navrhnuté blokové
transformačné stanice VN/NN, v celkovom počte 3 stanice, o celkovom inštalovanom
výkone 1430 kVA, a využité už vybudované existujúce transformačné stanice VN/NN
v celkovom počte 2 stanice, o celkovom inštalovanom výkone 1030 kVA.
Výkony jednotlivých zdrojov budú navrhnuté nasledovne:
existujúce:
navrhované:
- trafostanica TS 561:
400 kVA
- trafostanica TS Zim. štadión:
630 kVA
- trafostanica TS Tomášikova 2:
400 kVA
- trafostanica TS Park:
630 kV
- trafostanica TS Športová ul:
400 kVA
2. napájače VN pre navrhované trafostanice budú navrhnuté káblami VN 22kV
3xAXEKVC(AR)Y, uloženými v zemi, ako súčasť preložky 22kV vonkajšieho vedení
č.394, čím bude zabezpečené napájanie VN z dvoch strán.
3. sekundárne káblové rozvody NN budú navrhnuté káblami NN 1kV AYKY-J,
uloženými v zemi, a napojenými z navrhovaných trafostaníc VN/NN. Rozvody budú
vedené cez rozpojovacie skrine, umiestnené na napájaných objektoch. Elektromerové
rozvádzače pre jednotlivé odbery budú umiestnené na verejne prístupných miestach.
4. verejné osvetlenie pre riešené územie bude navrhnuté v závislosti na zatriedení
jednotlivých komunikácií, jednak oceľ. osvetľovacími stožiarmi 8m s výložníkmi

a výbojkovými svietidlami, jednak sadovými osv. stožiarmi 4m s výbojkovými
svietidlami.
B. 4. Regulatívy riešenia telekomunikačných rozvodov
1. Všetky navrhované el. oznamovacie siete sa vo vymedzenej riešenej zóne uložia
v káblových ryhách v zemi.
2. Nadzemné telekomunikačné zariadenia sa zakomponujú do priestoru tak, aby pôsobili
harmonicky.
3. Existujúce vzdušné káblové rozvody sa nahradia zemnými káblami.
B. 5. Regulatívy plynofikácie územia
1. Vetvu VP -01 viesť v navrhovanom chodníku medzi športovými ihriskami.
2. Vetvu VP -02 viesť v zelenom páse pred existujúcim bytovým domom.
3. Dodržať normy:
STN 73 6005 – Priestorové usporiadanie podzemných inžinierskych sietí
STN 73 3050 – Zemné práce
STN 38 6415 – Plynovodné prípojky z polyetylénu
PTN 702 01 – Rozvod zemného plynu
4. Dodržať Vyhlášku č. 718/2002 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických
zariadení
B. 6. Regulatívy zásobovania územia teplom
1. Rešpektovať existujúci hlavný rozvod DN400.
2. Riešiť dodatok projektovej
dokumentácie pre kapacitne nedostatočnú
prípojku tepla
k zimnému
štadiónu
a
zmeniť
dimenziu prípojky v úseku od
hlavného potrubia
k stavbe športovo –rekreačného zariadenia na DN 80.
3. Rešpektovať parametre primárneho vykurovacieho rozvodu :
teplotný spád
130/80°C - zimné obdobie
90/60°C - letné obdobie
prevádzkový pretlak 1,6 MPa.
4. Rešpektovať existujúce inžinierske siete v danom území.
5. Rešpektovať ochranné pásma pri križovaní resp. súbehu dotknutých
inžinierskych sietí
6. Pri návrhu prípojok rešpektovať existujúce terénne danosti, stromy, zeleň.
C.
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých
urbánnych
priestorov, s určením zastavovacích podmienok

pozemkoch,

1. Pre umiestnenie stavieb na pozemkoch je záväzný výkres č.8 – Výkres priestorovej
regulácie.
2. Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené stavebnými a regulačnými čiarami.

D.

Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

1. Všetky bytové budovy, objekty občianskej vybavenosti, služieb, administratívy a
prevádzok musia byť napojené na rozvody technickej infraštruktúry (verejný vodovod,
verejná kanalizácia).
2. Každý pozemok s objektom napojeným na elektrickú rozvodnú sieť musí mať vlastnú
rozvodnú skriňu resp. musí byť napojený na spoločnú rozvodnú skriňu.
3. Zdrojom tepelnej energie stavieb v území je zemný plyn a centrálny rozvod tepla
horúcovodom.
4. Stavby občianskej vybavenosti musia byť vybavené parkovacími stojiskami podľa
príslušnej vyhlášky a STN.
5. Každý vlastník pozemku musí mať zabezpečenú likvidáciu komunálneho odpadu –
vlastnú alebo skupinovú odpadovú nádobu alebo kontajner s organizovaným odvozom
komunálneho odpadu.
6. Všetky verejné objekty musia byť riešené tak, aby spĺňali podmienky pre užívanie
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky
č.532/2002 Z.z..

E.

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových
rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

V riešenom území a ani v jeho blízkosti sa nenachádzajú pamiatkové zóny a
rezervácie. Pre začlenenie stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových zón a
rezervácií a ostatnej krajiny je záväzným dokumentom výkres č.8 – Výkres
priestorovej regulácie.
Pre začlenenie stavieb sú určené nasledovné regulatívy:
l výška zástavby
- pre regulovanie
výškového zónovania zástavby je záväzný výkres č.8 –
Výkres
priestorovej regulácie
- maximálna povolená výška zástavby v riešenom území je 4.nadzemné podlažia
- vo výkrese sú určené architektonické akcenty objektov
l tvar striech
- pre regulovanie tvaru striech je záväzný výkres č.8 – Výkres priestorovej
regulácie y
- pre regulovanie spôsobu zástavby je záväzný výkres. č. 8 – Výkres priestorovej
regulácie
F.

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

1. Rozhodnutie o umiestnení stavby sa v zmysle §39a ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši
územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené.
2. Územný plán športovorekreačnej zóny Rimavská Sobota nenahrádza územné konanie
pre jednotlivé novo navrhované stavby.

3. Nie sú určené stavby, pre ktoré nie je potrebné územné rozhodnutie
G.

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

1. V rámci realizácie urbanistického návrhu dôjde k potrebe delenia a sceľovania
pozemkov. Táto potreba vzniká z dôvodu :
- vytvorenia stavebných pozemkov pre navrhované objekty
- vytvorenia stavebných pozemkov pre navrhované stavby pre dopravu –
komunikácie,
parkoviská , pešie a cyklistické chodníky atď.
- vytvorenie stavebných pozemkov pre nadzemné objekty technického vybavenia
2. K vytvoreniu stavebných pozemkov delením a sceľovaním môže dôjsť na základe
dohody o zámene pozemkov, odkúpením pozemkov alebo vyvlastnením pozemkov
pre verejnoprospešné stavby schválené v ÚPD. Podkladom pre delenie a sceľovanie
pozemkov bude geometrický plán. Návrh na vytvorenie nových pozemkov pre
navrhované budovy je dokumentovaný vo výkrese č.8 – Výkres priestorovej regulácie
(ako priemet do technickej mapy mesta).

H.

-

Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce

Vodné hospodárstvo
otvorený úsek koryta mlynského náhonu
prekládka zberača A
prekládka zberača B
rozšírenie rozvodnej siete verejného vodovodu v území na ľavom brehu Rimavy
splašková verejná kanalizácia v území na ľavom brehu Rimavy
dažďová kanalizácia
prekládka zberača dažďovej kanalizácie na pravom brehu Rimavy
záchytné rigoly vôd z povrchového odtoku za pobrežnými pozemkami na obidvoch
brehoch Rimavy dĺžka
Zásobovanie teplom

-

-

územie v trase prípojky tepla vetvy A: od hlavného horúcovodného privádzača DN
400 v blízkosti miestnej komunikácie, zelený pás pred objektmi 29, 31, 30,
územie v trase prípojky tepla vetvy B: od odbočky k mestskej plavárni cez križovatku
miestnej komunikácie, časť parkoviska pred mestskou plavárňou 8, zelený pás pred
objektmi mestských bazénov 9,
územie v trase prípojky tepla vetvy C: od hlavného horúcovodného privádzača DN 300 na
pravom brehu Rimavy, zelený pás vedľa miestnej komunikácie pred objektmi obchodného
centra 7 a zimného štadióna 5, parkovisko medzi objektmi 7 a 5.
Zásobovanie plynom
Pozemky pre rozvod plynu sú dané v riešenom území, ktoré poskytuje priestor pre
rozvod plynovodného potrubia. Pre výstavbu tohto potrubia nie je potrebný záber
žiadnych plôch mimo riešenej lokality, preto nedôjde k žiadnej asanácii.
Energetika

Územie v trasách hlavných energetických rozvodov prepájajúcich jednotlivé
trafostanice. Pozemky pre verejnoprospešné stavby energetiky predstavujú plochy
nevyhnutné pre realizáciu nadzemných objektov - trafostaníc : trafostanica TS
Tomášikova 2, trafostanica TS Park, trafostanica TS Športová ul.
Dopravná vybavenosť
Pozemky pre verejnoprospešné dopravné stavby sú potrebné pre nasledovné
objekty:
1. úprava cesty II/531- Cukrovarská ulica funkciu zbernej komunikácie B1. v kategórii
MZ 21,5/60
2. rekonštrukcia Ulice L. Svobodu - zberná komunikácia funkcie B2, kategórie MZ
14/50
3. prístupové komunikácie vo funkcii obslužných komunikácií C3 kategórie MO 8/40
resp. 7,5/40
4. upokojené komunikácie D1 s možnosťou prevádzky dopravou motorovou ako aj
pešou
5. v strede zóny obslužná komunikácia C3 kategórie MO 8/40
6. z východnej strany prístup obslužnou komunikáciou, ktorá je pokračovaním Športovej
ulice v kategórii MO 8/40, ktorá je pripojená na komunikáciu funkčnej triedy B3 – Ul.
Jánošíkovu.
7. vnútorné pešie cestičky ako aj komunikácie funkčnej triedy D1
8. pešie trasy okolo Rimavy po obidvoch stranách s bezprašnou úpravou – spevnenie
povrchu
9. z juhu zo sídliska Tomášová pešia komunikácia mostom cez Rimavu s napojením na
komunikáciu funkčnej triedy D1, ktorá vedie stredom zóny
10. pešie prepojenie Tomášova – centrum mesta s trasovaním mimo športových plôch
11. cyklistické trasy pozdĺž rieky Rimava súbežne s pešou trasou
12. cyklistická trasa naprieč riešeným územím Rimavská ulica – Amfiteáter – tenisové
kurty – mestská záhrada – cesta II/531 – Malohontská ulica
13. zastávky na samostatných zastávkových pruhoch mimo komunikačnej siete
I.

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa vyhlasujú všetky tie stavby, ktoré sú nevyhnutné pre
výstavbu navrhovaných a rekonštruovaných objektov v riešenom území :
Občianska vybavenosť
OV 01 - kompletný areál mestských bazénov I. a II.etapa, t.j. objekty
vybavenosti, objekty bazénov ako aj ostatné pobytové plochy areálu.
Vodné hospodárstvo
VV 01 - prekládka zberača A DN 600
VV 02 - prekládka zberača B DN 800
VV 03 - rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 80 na DN 100
VV 04 - rozšírenie rozvodnej siete verejného vodovodu DN 160 a DN 100
VV 05 - verejná splašková kanalizácia v území na ľavom brehu Rimavy DN 300
VV 06 - dažďová kanalizácia
VV 07 - záchytné rigoly vôd z povrchového odtoku
VV 08 - prekládka zberača dažďovej kanalizácie na pravom brehu Rimavy

VV 09 - úprava mlynského náhonu krytým profilom
VV 10 - hradenie výustí existujúcej dažďovej kanalizácie 4 objekty
VV 11 - hradené výuste dažďovej kanalizácie 3 objekty
VV 12 - zrušenie existujúcich výustí dažďovej kanalizácie
Zásobovanie teplom
VT 01 - Prípojka tepla vetva A DN65 , DN50 , DN40
VT 02 - Prípojka tepla vetva B DN65
VT 03 - Prípojka tepla vetva C DN80 , DN65
Zásobovanie plynom
VP 01 - vetva pre zásobovanie objektov 13, 15, 16
VP 02 - vetva pre zásobovanie objektov 30, 31

Energetika
VE 01 - trafostanica TS Tomášikova 2
VE 02 - trafostanica TS Park
VE 03 - trafostanica TS Športová ul
Dopravná vybavenosť
VD 01 - úprava cesty II/531- Cukrovarská ulica funkciu zbernej komunikácie B1
v kategórii MZ 21,5/60
VD 02 - rekonštrukcia Ulice L. Svobodu - zberná komunikácia funkcie B2, kategórie MZ
14/50
VD 03 - prístupové komunikácie vo funkcii obslužných komunikácií C3 kategórie MO
8/40 resp. 7,5/40
VD 04 - upokojené komunikácie D1 s možnosťou prevádzky dopravou motorovou ako aj
pešou
VD 05 - v strede zóny obslužná komunikácia C3 kategórie MO 8/40
VD 06 - z východnej strany prístup obslužnou komunikáciou, ktorá je pokračovaním
Športovej ulice v kategórii MO 8/40, ktorá je pripojená na komunikáciu funkčnej
triedy B3 – ul. Jánošíkovu.
VD 07 - vnútorné pešie cestičky ako aj komunikácie funkčnej triedy D1
VD 08 - pešie trasy okolo Rimavy po obidvoch stranách s bezprašnou úpravou –
spevnenie povrchu
VD 09 - z juhu od Tomášovej - pešia komunikácia mostom cez Rimavu s napojením
na komunikáciu funkčnej triedy D1, ktorá vedie stredom zóny
VD 10 - pešie prepojenie Tomášová – centrum mesta s trasovaním mimo športových
plôch
VD 11 - cyklistické trasy pozdĺž rieky Rimava súbežne s pešou trasou
VD 12 - cyklistická trasa naprieč riešeným územím Rimavská ulica – Amfiteáter –
tenisové kurty – mestská záhrada – cesta II/531 – Malohontská ulica
VD 13 - zastávky na samostatných zastávkových pruhoch mimo komunikačnej siete
Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb bude možné podľa § 108 a nasl.
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
pozemky, stavby
a práva k nim
vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť .

J.

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

V schéme záväznú časť riešenia a verejnoprospešné stavby tvoria a dokumentujú :
M 1:
Grafická časť: výkres č. 3 – Výkres dopravnej vybavenosti
1 500
výkres č. 8 – Výkres priestorovej regulácie
M 1: 1 500
výkres č. 9 – Výkres funkčnej regulácie
M 1: 1 500
Textová časť :

Sprievodná správa kapitola 3. Regulatívy územného rozvoja.

