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1. Úvod

zásadné spoločenské zmeny sa zákonite odrážajú i v
urbanizačnom procese. Oproti extenzívnym horizontálnym prejavom
v minulosti nadobúdajú v súčasnej etape tendencie revalorizačnej
kompletizácie vnútorných častí obcí. Ide o prirodzené
prispôsobovanie existujúcej štruktúry novým dynamickým nárokom
spoločnosti. Jej dominantným cielom je dosiahnutie vyššej
kvality a komplexnosti hlavne v polohách urbanizácie,
zamietaných v minulosti. Urbanizačný tvorivý proces Je
determinovaný spoločenskými podmienkami na jednej strane a
charakterom existujúcej urbanistickej štruktúry na strane
druhej. Prirodzeným dôsledkom urbanizácie uplynulých desatročí
je rad charakteristických javov, pozitívnych i negatívnych. Ich
dalšie rozvíjanie tvorí jednu z hlavných otázok tvorivého
procesu. Ide hlavne o prejavy soliterizácie, izolácie,
extenzívnosti, uniformity, monofunkčnosti, organizovanej
statickosti, nadhodnocovania hmotovej kompozície nad
priestorovú, sploštenie vnútorných väzieb na dopravné,
uplatňovanie antiurbanitných noriem (ochranné pásma) a iné.
Hlavnou úlohou urbanistickej tvorby na úrovni sídla je správne
koncepčno-vývojové odštartovanie formovania nadradenej zložky
resp. článkov vnútornej nosneJ tažiskovej sústavy. Naznačené
stanovisko urbanizácie platí v plnom rozsahu i pre urbanizáciu
sídelného útvaru Michal nad Žitavou.
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2. Základné údaje

Názov úlohy: Dedinský modelový chotár sídla polnohospodárskeho
charakteru - Michal nad Žitavou

Etapa prác: Koncept riešenia
Obstarávatel: Obec Michal nad Žitavou
Riešitelský
kolektív: RNDr. R. Krajčovič

RNDr. H.Rýchla
Ing. arch. B.Bučeková
Ing. V.Lazorišak

Termín
expedície: júl 1994

Obecný úrad Michal nad Žitavou požiadal Slovenskú agentúru
životného prostredia v Nitre o spracovanie dokumentácie
dedinského modelového chotára a stanovenie hraníc územného
rozvoja obce. Na základe prieskumov a rozborov sídla a
schválených územnohospodárskych zásad dňa 7.6.1994 uznesením
číslo 3/940607 je vypracovaný koncept riešenia, ktorý bol
konzultovaný so zástupcami obce a pracovníkmi Slovenskej
agentúry životného prostredia v Nitre.

Sídelný útvar Michal nad Žitavou sa nachádza v urbanizačnom
priestore sídla obvodného významu Šurany a nemal doposial
vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, podla ktorej by bol
riadený priestorový proces, teda formovanie osídlenia,
urbanizácia obce s uplatňovaním poznatkov o prírode, prírodných
systémoch a človeku s preferenciou environmentálnych faktorov,
ktoré sú jedným z hlavných východísk tvorby. Územnoplánovací
podklad "Zoznam pozemkov pre výstavbu rodinných domčekov" z roku
1987 spracovaný Útvarom hlavného architekta okresu Nové zámky
pre celý sídelný útvar a schválený Radou ONV č. 224 zo dňa
2.6.1988 podla zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zákona č. 262/1992 Zb. môže len
dočasne plnit funkciu podkladu pre územné konanie. Koncept
riešenia katastrálneho územia Michal nad Žitavou f ako dedinský
modelový chotár sídla polnohospodárskeho charakteru Je
spracovaný v symbióze socio-ekonomického rozvoJa s mimoriadne
citlivým využitím prírodného prostredia.

2.1. Vymedzenie územia

Riešené územie je vymedzené katastráInou hranicou sídla,
hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 a hranicou rozvoja obce.
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3. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia.

Sídelný útvar Michal nad Žitavou leží na západných svahoch
Žitavskej pahorkatiny ana nive Žitavy. Kataster má rovinný až
pahorkatinný, odlesnený charakter, v ktorom nadmorská výška
kolíše od 130-200 m n.m. Stred obce dosahuje 133 m n.m. V doline
Žitavy sa nachádzajú riečne nivné a terasové uloženiny. Stará
rieka Žitava je chránený prírodný výtvor a zásobuje Štátnu
prírodnú rezerváciu Žitavský luh vodou. Rieka Žitava je
regulovaná, v letných mesiacoch sú problémy s množstvom vody v
tomto toku, čím je ovplyvnený povodňový režim a naň viazané
nivné ekosystémy s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi
spoločenstvami. Z hladiska klimatického patrí obec do teplej
klimatickej oblasti, má teplú a suchú klímu. Priemerná ročná
teplota je asi 9°C, priemerné množstvo zrážok 600mm. Sídelný
útvar sa nachádza v okrese Nové zámky, cca 8 km na juh od mesta
Vráble v údolí rieky Žitavy v tzv. Žitavskej nive. Jeho kataster
má výmeru 819 ha. Susedí v severnej časti s katastrálnym územím
Martinová a Pe.ň a, v južnej časti s Kmetovom a Černíkom, na
východnej strane ležia Velká Maňa a Žitavce, v západnej časti
Horný a Dolný Vinodol. Celkove má katastrálne územie velmi
členenú hranicu.

Obec Michal nad Žitavou je prvýkrát doložená v roku 1332
pod názvom Sancti Michaelis. Sídlo sa vyvinulo zo starého
slovanského osídlenia, patrilo zemianskym rodinám Dióssyovcov,
Abaffyovcov a Thuróczyovcov. Od roku 1560 do 17. storočia bola
obec poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali
polnohospodárstvom. V súčasnosti obec je tvorená jedným
katastrálnym územím s jedným sídelným útvarom. Má typicky
polnohospodársky charakter s rozptýlenou nelesnou zeleňou. Z
hladiska vztahov k vyššej územnej jednotke patrí Michal nad
Žitavou administratívne do Obvodného úradu Šurany.

Riešenie územia sídelného útvaru vychádzalo z nasledujúcich
faktorov:
- rešpektovanie širších ekologických, priestorových,

estetických, technických i ekonomických súvislostí v území i
urbanistických zámerov
ekologizácia akýchkolvek zásahov do hmotného prostredia
osídlenia a krajiny v zmysle trvale udržatelného duchovného
rozvoja

- návrat k tradičným formám stavieb vidieckych sídiel, obec
riešit ako dedinský modelový chotár sídla polnohospodárskeho
charakteru

- zdôrazňovanie estetických a kultúrnych aspektov ako dôležitých
faktorov.

Urbanistický návrh rešpektuje už vybudovanú základnú
komunikačnú si et . Hlavnú kostru v sídelnom útvare tvorí štátna
cesta III. triedy č. 0514, ktorou sa napája obec Michal nad
Žitavou na sídla Lúčnica nad Žitavou a Kmeť.ovo. Centrálnou
častou obce bude prechádzať. osobná doprava linky SAD a
obmedzovaná nákladná doprava miestneho polnohospodárskeho
družstva. Dochádzkové vzdialenosti na zastávky autobusov sú
primerané. Chodníky pre peších sú v centrálnej časti obce
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vybudované, spájajú okrajové časti sídla.
trase Topolčianky-Nové Zámky, tvoriaca os
nemení.

Železničná doprava na
riešeného územia, sa

Urbanisticko architektonický výraz bytovej výstavby v
obci Michal nad Žitavou je nevyrovnaný a vyznačuje sa schátralou
pôvodnou bytovou zástavbou (kaštiel, rodinné domy) v kontraste s
novou výstavbou rodinných domov i objektov polnohospodárskeho
družstva. Nová výstavba obytných i ostatných objektov vznikla
väčšinou impulzívne, neodborne, čím nastal chaotický
urbanistický výraz vidieckeho sídla. Snaha vyrovnat obytné
prostredie vidieckych sídiel mestskému vo výstavbe bytových
objektov je nevhodné. Významnú úlohu v procese rozvoja obce má
bývanie, jeho úroveň a atraktívnost sú dôležitým stabilizačným
faktorom. Nová výstavba rodinných domov je situovaná do prelúk a
dvoch nových lokalít lBV vytvorených z nadmerných záhrad, čím sa
výrazne nenaruší urbanistický pôdorys sídla a charakter
priestoru. Dochádza k lepšiemu využitiu územia. Prestavbou,
modernizáciu a rekonštrukciou niektorých schátralých objektov so
zachovaním miestnej tradície a spôsobu zástavby je potrebné
dotvorit centrálnu čast obce, v ktorej je sústredená občianska
vybavenost a je vytvorená možnost súkromného podnikania, čím sa
pozdvihne životná úroveň v obci. Nedostatky v situovaní stredísk
živočíšnej výroby v minulosti sa prejavili i v sídelnom útvare
Michal nad Žitavou. Znížením počtu objektov v areáli
polnohospodárskeho družstva a ozelenením okolia sa zmiernia
nedostatky architektúry a urbanistického riešenia jednotlivých
stavieb. Obec Michal nad Žitavou nemá v súčasnosti vybudovanú
základnú technickú infraštruktúru, t.j. vodovod, kanalizáciu,
čistiareň odpadových vôd (ČOV) a plynovod. S rozvojom sídla sa
odvíja aj dobudovanie tohto vybavenia, čím sa zvýši kvalita
životného prostredia.

Riešením sadových úprav v centrálnej časti s prepojením na
verejnú zeleň v obci, športový areál a zrekonštruovaný park pri
kaštieli sa vytvorí komplexná zóna zotavenia. Súčastou zelene je
i pásmo viníc, ktorých využitie bude spojené s príslušnými
formami vidieckej turistiky.
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4. Ochrana a využitie kultúrnych a prírodných hodnôt

4.1. Ochrana a využitie kultúrnych pamiatok
Podla súpisu pamiatok na Slovensku sú v obci Michal nad

Žitavou chránené objekty: kostol sv. Michala, kaštiel s parkom a
prícestná socha sv. Jána Nepomuckého.

Kostol sv. Michala je katolícky, postavený v roku 1778 v
rokokovom štýle na barokovom jadre. Jej ednolodový, s
presbytériom so segmentovým uzáverom, prestavanou sakristiou,
oratóriom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium
je zaklenuté kopulou, lod pruskými klenbami so zdvojenými
medziklenbovými pásmi.

Kaštiel bol postavený v secesnom slohu okolo roku
inšpiráciou škótskej hrázdenej architektúry. Objekt
dvojpodlažná budova s vežou.

1900 s
tvorí

prícestná
polovice 18.
podstavci.

Jána Nepomuckého je baroková
umiestnená na barokovom

socha sv.
storočia,

z druhej
kamennom

Za zmienku stojí l socha sv. Urbana ako patróna viníc,
nachádzajúca sa v lokalite súkromných viníc Stará hora, kde sa
každoročne v máji konajú náboženské obrady na zachovanie
tradície z minulosti.

4.2. Ochrana prírodných hodnôt územia
Každé narušenie prírodných podmienok zni ž uj e autoregulačnú

schopnost ekologického systému. Najvýznamnejšou lokalitou podla
zoznamu evidovaných prírodných daností v katastri Michal nad
Žitavou je Chránený prírodný výtvor "Stará Žitava", ktorá
zásobuje Štátnu prírodnú rezerváciu "Žitavský luh" vodou.
Zaplavenie je potrebné pre existenciu tejto lokality vzhladom na
nivné ekosystémy s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi
spoločenstvami.

4.3. Ťažba nerastov
V katastrálnom území Michal nad Žitavou sa ložiská nerastov

nenachádzajú a s otvorením tažby sa zatial neuvažuje.

J
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5. Základné demografické údaje

Katastrálne územie Michal nad Žitavou má výmeru 819 ha.
Sídelný útvar podla výsledkov posledného sčítania ludu, domov a
bytov z roku 1991 mal 682 obyvatelov, z toho 363 žien a 319
mužov. Patrí do velkostnej skupiny obcí s počtom 500 990
obyvatelov.
vývoj obyvatelstva - 1970, 1980, 1991

Trvale bývajúce
Rozloha obyvatelstvo Z úhrnu

(ha) žien
1991 1980 1970

819 682 828 941 363

Pri retrospektívnom hodnotení vývoja obyvatelstva možno
konštatovat, že v obci od roku 1970 s počtom obyvatelstva 941
nastal populačný pokles obyvatelstva.

Významným kvalitatívnym ukazovatelom zloženia ekonomicky
aktívneho obyvatelstva je jeho veková štruktúra.

Zastúpenie vekových skupín obyvate1ov a ich zloženie:
Vek absolútny %

počet
O - 14 116 17,0
produktívny vek 368 54,0
poproduktívny vek 198 29,0
spolu 682 100,0

Z celkovej štruktúry ekonomicky aktívneho obyvatelstva
vyplýva, že v súčasnom období je najsilnejšie zastúpená veková
skupina 30-34 ročných z celkového počtu ekonomicky aktívnych
osôb.

Ekonomická aktivita obyvatelstva v roku 1991:
ekonomicky aktívni z celkového počtu

ekonomicky aktívnych
spolu z toho žien odchádzajúci mimo obce
316 137 222

Podiel obyvatelov v produktívnom veku zostáva stabilný.
Pokles ekonomicky aktívnych obyvatelov v obci je spôsobený tým,
že obyvatelstvo odchádza za prácou mimo svojho trvalého bydliska
hlavne do miest Nové Zámky, Štúrovo, Vráble. Od roku 1991 sa
začala prejavovat nezamestnanost v obci Michal nad Žitavou.
Najvýraznejšie zmeny sa prejavili v členení ekonomicky aktívneho
obyvatelstva, v podiele robotníkov nepolnohospodárskych
profesií, ktorý poklesol o 4,2 %. Vzrástol počet zamestnancov a
poklesol počet robotníkov a členov polnohospodárskych družstiev~

t/
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Sociálno-ekonomické zmeny sa odrazili aj v rozširovaní
súkromného sektoru. Nastal rozvoj podnikatelských aktivít,
ktorými sa vytvorili podmienky pre prínos aj vlastnej obce. Tým
sa vytvorila možnost zotrvania obyvatelov v mieste trvalého
bydliska v obci,zabezpečenia pracovných miest a zároveň zníženia
stavu nezamestnanosti. Ďalšiu možnost poskytujú zmeny vo
vlastníckych vztahoch k pôde, napr. budovanie malých
hospodárskych fariem.

Koncepčne uvažujeme s rozvojom sídelného útvaru, nastáva
obdobie renesancie vidieka, v ktorom hlavnú úlohu a postavenie
bude mat bývanie. Jeho úroveň a atraktívnost sú dôležitým
stabilizačným faktorom vidieckeho územia.
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6. Riešenie prestavby sídelného útvaru a využitie plôch, riešenie
jednotlivých funkčných zón pre urbanistickú kompozíciu
sídelného útvaru

Pri riešení formovania rozvoja Dedinského modelového
chotára sídla polnohospodárskeho charakteru Michal nad Žitavou
boli zohladnené predložené opodstatnené požiadavky obecného
úradu. Týkali sa hlavne celkovej rozvojovej funkčnej a
kompozičnej koncepcie územia, individuálnej bytovej výstavby,
vybudovania drobných podnikatelských aktivít, ponechania
výraznejšieho pôsobenia atraktivít v obci i v celom katastri,
riešenia predpokladov rozvoja cestovného ruchu a postrehnutia
nedostatkov a hodnôt v oblasti občianskej vybavenosti komerčného
charakteru (stravovanie, ubytovanie, maloobchod). V koncepte
urbanistického návrhu sídla sú uplatňované princípy
atraktívnosti a dojmovej bohatosti hmotovej štruktúry pri
zachovaní vzájomných väzieb a využitia územia v základných
zónach sídelného útvaru bývanie, výroba, rekreácia a šport.
Dokumentáciu dedinského modelového chotára sme vypracovali so
zameraním na urbanistickú koncepciu a funkčné využitie plôch
sídelného útvaru, na riešenie územia katastra s vysokým podielom
polnohospodárskej pôdy a nízkym zastúpením lesných plôch.

6.1. Obytná zóna

Obytnú zónu na princípe vnútornej nosnej sústavy
predstavuje súvislá obojstranná uličná zástavba solitérového
systému výstavby rodinných domov, do určitej miery bola
nedocenená hodnota uzlovitosti. Svojou zástavbou sídlo stvárňuje
typickú dedinu polnohospodárskeho charakteru nížinného typu.

Výstavba rodinných domov, ktorá tvorí prevaznu čast
bytového fondu v obci, vznikala väčšinou impulzívne, neodborne a
bez nadväznosti na existujúcu zástavbu v snahe priblížit sa
mestskému obytnému prostrediu. Štvorcový tvar pôdorysu rodinných
domov bol dop Íŕianý prístavbami tzv. letných kuchyniek, garáž í a
hospodárskych objektov, v 80-tych rokoch sa stavali v obci
hlavne samostatne stojace rodinné domy dvojpodlažné s rovnou
strechou. V súčasnosti prebieha výstavba vo forme dvojpodlažných
objektov podpivničených s obytným podkrovím.

Za posledné tri sčítacie obdobia v Michali nad Žitavou sa
počet domov, bytov a obyvatelov vyvíjal takto:

Počet Počet Počet Počet
Rok obýv. obýv. neobýv. neobýv.

bytov domov bytov domov
1970 252 250
1980 254 254
1991 239 238 35 35
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Za obdobie 1970
stav 1970
prírastky
úbytky
stav 1991

- 1991 bol v bytovom fonde obce tento pohyb:
252

O
13

239

Odpad bytového fondu činí 5,15 % zo stavu v roku 1970.
Trvale obývané byty v obci
základné ukazovatele:

počet - obyvatelov
- bytov

Michal nad Žitavou majú tieto

obývanosť.
682
239

2,85 obyv./byt
V súčasnosti sa zvýšil záujem o vidiek ako o priestory s

trvalým alebo prechodným bývaním. Ďalšiu výstavbu rodinných
domov v obci Michal nad Žitavou preto navrhujeme na volných
pozemkoch medzi existujúcou zástavbou a v nadmerných súkromných
záhradách, v snahe udržať. kontinuitu starých a nových hodnôt,
hlavne čo sa týka mierky, tvarU a zastrešenia budov, použitých
stavebných materiálov a situovania objektov v teréne.
Urbanistický návrh riešenia chátrajúceho nevyužitého pôvodného
stavebného fondu a stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných
domov v prelukách nie je postačujúci pre sídlo, preto v
dokumentácii uvažujeme s individuálnou výstavbou i v dvoch
novovytvorených lokalitách. Vzhladom k tomu, že väčšina bytového
fondu a pozemkov obce je súkromná, bude stavebný a technický
stav záležať. od iniciatívy a finančných možností majitela
súkromníka a vzájomného kontaktu samosprávy obce a jednotlivých
obyvatelov. Koncepcia rozvoja funkčnej zložky bývania je
proporčná a pre dané lokality akceptovatelná. Uplatňuje sa pri
návrhu stavebných pozemkov uličný princíp, strohá účelovosť. a
jednoduchá čistota.
Lokalita č. 1: juhozápadná časť.- okrajová

Riešením lokality podporujeme rozvo] bývania formou novej
výstavby. Stavebné pozemky s počtom 11 sú vytvorené zo záhrad s
rozlohou 8 árov. Rešpektujeme vlastnícke danosti. Táto lokalita
nadväzuje na existujúcu zástavbu, ktorú predstavujú samostatne
stojace rodinné domy. Lokalita sa sčasti nachádza mimo
zastavaného územia. Prístupová komunikácia k navrhovaným
stavebným pozemkom je vybudovaná, prívod elektrickej energie je
pre riešenie postačujúci. Pri realizácii 1. etapy výstavby v
rodinných domoch v juhozápadnej časti obce uvažujeme s
infraštruktúrou - vodovod, plyn a kanalizácia.
Lokalita č. 2: západná čast

Výstavba 20 rodinných domov v tejto lokalite má prebehnút v
II. etape. Zónu samostatne stojacich rodinných domov sme
navrhovali s ohladom na charakter prostredia, miestne tradície a
spôsob zástavby. Rozloha stavebného pozemku má výmeru 8 árov.
Výstavba rodinných domov tejto časti sídla si vyžaduje úpravu
pri zakladaní stavieb. Pri urbanistickom návrhu sme rešpektovali
vlastnícke vzť.ahy. Prístupová komunikácia nie je vybudovaná a
technická infraštruktúra sa bude riešiť.v rámci celého sídla.
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Nové plochy určené pre funkciu bývania sa nachádzajú aj v
extraviláne obce. Zahrňujeme ich do rozvoja sídelného útvaru.
Vzhladom k tomu, že väčšina bytového fondu tohto sídla je
súkromná, v dokumentácii uvažujeme s polyfunkčnostou obytných
plôch, objektov v zóne bývania - najmä v centrálnej časti obce
(stavby pre školstvo a kultúru, stavby pre služby, obchod a
verejné stravovanie, stavby pre motorizmus, stavby pre správu a
riadenie, stavby a zariadenia pre informácie, reklamu a
propagáciu) .

6.2. Občianska vybavenost
Pri rozvojovej koncepcii sídelného útvaru je stav

verejnoprospešných zariadení a občianskej vybavenosti jedným z
rozhodujúcich hladísk. Návrh riešenia občianskeho vybavenia
vychádza z prieskumov a rozborov súčasného stavu, ktoré
poskytujú prehlad o kvalite týchto zariadení a z požiadaviek
obce Michal nad Žitavou na riešení územia, ktoré boli
akceptované. Občianska vybavenost je sústredená v centre obce.
Školstvo a výchova

V riešenom sídle Michal nad Žitavou školské zariadenia -
materská škola a základná škola sú vybudované. Navrhujme
dobudovat športový areál pre základnú školu.
Kultúra a osveta

Kultúrne stredisko je vybudované v centre obce v objekte
obecného úradu a kluby sú vyhovujúce.
Zdravotníctvo

Zdravotnícke služby poskytuje obyvatelom zdravotné
stredisko v obci. Objekt pre tieto účely je postačujúci, v
dobrom stave a vhodne situovaný.
Telovýchova a šport

Telovýchovné a
ha. Predstavujú ich
na rekonštrukciu a
škole.

športové plochy zaberajú plochu spolu 1,8
futbalové ihrisko určené v návrhu riešenia
ihriská pri základnej škole a materskej

Obchod
Z obchodnej vybavenosti sa v rlesenom sídle nachádzajú

obchody s potravinami, pohostinstvo a obchod s rozličným
tovarom. Stav je postačujúci. Obec má bohatú vinohradnícku
tradíciu, preto doporučujeme v obci zriadit priestory (využit
polyfunkčnost objektov) s predajom potrieb pre vinohradnícku
činnost, napr.: postreky, náradia, flaše, sudy apod.
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Stravovanie a ubytovanie
Zariadenia občianskej vybavenosti tejto skupiny sa v obci

nenachádzajú. V koncepte urbanistického návrhu uvažujeme s
rekonštrukciou kaštiela a parku v obci, ktorý bude slúžit pre
účely stravovania, ubytovania a kultúru.
Služby

Služby charakterizuje skupina nevýrobných služieb dom
smútku, cintorín, dvor pri obecnom úrade. Zariadenia pre služby
sú vo vyhovujúcom stave, požiadavky na nové objekty neboli. Po
zhodnotení stavu zariadení služieb odporúčame:
- v oblasti nevýrobných služieb podporit v podnikatelských

aktivitách zriadenie holičstva - kaderníctva, pohrebníctva
v oblasti výrobných služieb, ktoré nie sú v obci vôbec
zastúpené, zriadit drobné prevádzkárne, napr. autoservis,
stolárstvo, opravy elektrospotrebičov, rozhlasových a
televíznych prijímačov, rôzne druhy krajčírstva (šitie odevov,
bielizne, prikrývok, autopotahov a pod.), viazanie kvetov,
pálenicu atd.

Verejná administratíva
Zo zariadení administratívy nachádza sa v obci Michal nad

Žitavou pošta, požiarna zbrojnica, obecný úrad a farský úrad.
Všetky zariadenia vyhovujú.

6.3. Výroba
Obyvatelia tohto sídla sa už od pradávna zaoberali

polnohospodárskou činnostou . Katastrálne územie obce Michal nad
Žitavou je typická kukurično-vinohradnícka oblast.

V sídelnom útvare tvorí väčšinu výroby polnohospodárska
produkcia a jej najjednoduchšie spracovanie. Areál
polnohospodárskeho družstva so strediskom živočíšnej výroby sa
nachádza vo východnej časti katastrálneho územia a v Južnej
časti je situované stredisko mechanizácie. Súčasný stav
hospodárskych zvierat v družstve je cca 300 kusov. Na území
strediska živočíšnej výroby sa nepredpokladá územný a kapacitný
rozvoj z dôvodu nevhodnej lokalizácie hospodárskych objektov. Za
účelom zníženia pásma hygienickej ochrany zasahujúceho do
obytnej zóny obce a dodržania ekologických zásad navrhujeme
výsadbu izolačno-ochrannej zelene v okrajových častiach areálu
družstva s výkrmom ošípaných. V koncepcii uvažujeme s vývojom
súkromne hospodáriacich rolníkov i ked podiel ich produkcie
nebude prevyšovat produkciu rolníkov združených v nových
družstvách. Stredisko mechanizácie návrhom riešenia
nerozširujeme, v jeho juhozápadnej okrajovej časti je riešená l.
alternatíva situovania ČOV pre obec Michal nad Žitavou.

V sídelnom útvare sa nachádza areál výroby obuvi Taylor a
píla. S rozvojom priemyselných aktivít uvažujeme formou
podnikateIskej činnosti.
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6.4. Rekreácia a šport

Pri formovaní rozvoja sídla zohráva významnú úlohu
využívanie rekreačného potenciálu. Značný podiel svojho volného
času obyvatelia využívajú pri individuálnej forme osídlenia v
záhradkách a súkromných vinohradoch. V dokumentácii dedinský
modelový chotár uvažujeme s iniciatívou obyvatelov realizovat
tradi.čné, z histórie známe akcie, ktoré sa pravidelne konali v
súvislosti s ukončením polnohospodárskych cyklov (dožinky,
vinobranie a p.) spojené s príslušnými formami vidieckej
turistiky (agroturistika, Požitavská vínna cesta) .

Zónu zotavenia vnútornej časti sídla tvorí športový areál s
futbalovým ihriskom a sociálnoprevádzkovým objektom, prepojený
na navrhovanú zeleň v centrálnej časti a základňu cestovného
ruchu kaštiel s parkom postavenom na prelome 19. a 20. storočia
v romantickom duchu.

6.5. PoInohospodárska krajina sídla
Pri rlesení dedinského modelového chotára sme zohladnili

dôležitost prepojenia vidieckeho sídla s intenzívne obrábanou
polnohospodárskou krajinou. V súčasnej dobe pôvodne zalesnená
krajina je odlesnená a zbavená drevinnej nelesnej vegetácie
hlavne pri polných cestách, ktoré boli rozorané a tým sa
vytvorili velké bloky ornej pôdy. Významným krajinným elementom
je ŠPR Žitavský luh. V severovýchodnej časti chotára, v priamej
nadväznosti na zastavané územie sídelného útvaru sa nachádza
CHPV - staré rameno Žitavy. Monotónny charakter chotára oživujú
v jeho západnej časti vinice (súkromné i družstevné). Ich
dostupnost a prepojenie so sídelným útvarom sú velmi dôležité a
vyžadujú si ozelenenie existujúcich polných ciest. Perspektívne
je potrebné uvažovat i s vypracovaním projektu pozemkových úprav
(vyčlenením pozemkov, ktoré nebudú do PPÚ zahrnuté). Z tohto
dôvodu je v koncepte riešenia dokumentácie riešená i hranica
možného územného rozvoja obce.

6.6. Ochranné pásma
Znečistovatelom ovzdušia v sídle je polnohospodárske

družstvo - stredisko ž ivoč í šrie j výroby, zaoberajúce sa výkrmom
ošípaných. Musí sa dodržat 200m ochranné pásmo od zdroja
znečistovania ovzdušia voči zóne bývania za predpokladu výsadby
vysokej zelene v okrajových častiach družstva.

Z hladiska odkanalizovania obce je potrebné rešpektovat od
ČOV ochranné pásmo 100m, od cintorína po vybudovaní vodovodu SOm
a pri riadenej skládke TKO až do vzdialenosti 300m.
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7. Doprava a koncepcia technického vybavenia

7.1. Doprava

Sídelný útvar Michal nad Žitavou sa nachádza na rozhraní
okresov Nitra a Nové Zámky. Obec je prvou v okrese Nové Zámky, v
jeho severovýchodnej časti. Od okresného sídla je obec vzdialená
26,0 km. Hlavnou cestnou komunikáciou je cesta III. triedy smer
Kmefovo-Šurany-Nové Zámky č. 05146. Ostatné komunikácie sú
miestneho významu.

Návrh dopravy
Hlavná komunikačná os sídleného útvaru tvorí cesta tr. III.

č. 05146. Existujúca komunikácia je v dobrom technickom stave a
nie je nutné jej dalšie upravovanie. Na túto hlavnú cestnú trasu
sú napájané miestne komunikácie. Pre danú lokalitu navrhujeme
len jeden úsek miestnej komunikácie pri železničnej stanici, kde
je zo strany obecného úradu uvažované s bytovou výstavbou, ktorá
si bezpodmienečne vyžiada vybudovanie prístupovej miestnej
komunikácie - vid čast komunikácie.

Hromadná doprava osôb
Zastávky autobusov sú v samostatných nespevnených pruhoch

mimo vozovkový pruh. Zastávkové pásy je nutné spevnit a
vybetónovaf, resp. zaasfaltovat. Celkom sa jedná o spevnenie 75
m2 plochy (pre 3 zastávky). Jestvujúci počet autobusových spojov
je postačujúci pre požiadavky cestujúcich.

Hromadná doprava osôb je zabezpečovaná prímestskou
autobusovou dopravou SAD. Autobusová doprava Je zabezpečená
linkou č. 881 09 Vráble Šurany Nové Zámky. Autobusové
zastávky v obci sú tri: pri miestnom futbalovom ihrisku, pri
pohostinstve v strede obce a pri zdravotnom stredisku. Podla
starostu obce je tento počet autobusových zastávok plne
postačujúci. Prístrešky pre cestujúcich sú už vybudované, je
potrebné obnovit ich nátery a udržiavat poriadok.

Komunikácie
Dopravný systém predmetného územia je už vybudovaný. Povrch

ciest je v pomerne dobrom technickom stave. Jedná sa o hlavnú
cestnú komunikáciu smer Michal nad Žitavou - Lúčnica - Vráble a
smer Kmetovo Nové zámky, tr. III. č. 05146. Tento hlavný
cestný tah je široký 6 m, s dvomi nespevnenými cestnými pásmi á
l m, dvomi zatrávnenými odvodňovacími rigolmi á 1,3 m a
obojstrannými betónovými chodníkmi á 1,2 m. Celková šírka
komunikačného telesa je 13, O m. Finálna obrusná vrstva hlavnej
komunikácie je prevedená z tvrdoliateho asfaltu.

Ostatné vedlajšie komunikácie sú podružného charakteru,
slúžia ako prístupové komunikácie k jednotlivým rodinným domom,
finálna vrstva je z asfaltobetónu AB II - hrúbka 40 mm.
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V lokalite pri základnej škole je prístupová komunikácia už
vybudovaná, navrhujeme len samotný prístup na pozemok, kde je
možná občianska výstavba (napr. bytovky pre učitelov, IBV a
pod.). V úseku novej výstavby navrhujeme prístupový chodník o
šírke 1,30 m, d1žka 250 bm. Jedná sa o 11 parciel pre výstavbu
RD.

Celkom prístupových komunikácií: 370,0 m2
Celkom prístupových chodníkov: 325,0 m2

V dalšej obecnej lokalite pri železničnej stanici Je zo
strany obecného úradu uvažované s pridelovaním stavebných
parciel pre výstavbu rodinných domov. Pri upravovaní
jestvujúcich parciel je nutné uvažovat s výstavbou noveJ
jednosmernej slepej prístupovej komunikácie, ktorá bude
vybudovaná na úkor výmer jednotlivých parciel, ktorých sa
výstavba komunikácie týka. Celková šírka komunikačného telesa je
10,0 m, nespevnené, zatrávnené, odvodňovacie rigoly - 2 x 1,00 m
a 2 x nespevnená čast komunikácií - 2 x 0,75 m, šírka cesty je
6,5m. Koncovka novej komunikácie je riešená tak, aby bola
možnost otáčania sa osobných automobilov. Celá nová navrhovaná
prístupová komunikácia bude odvodňovaná smerom od stredu
2,5 %-ným spádom k odvodňovacím rigo10m, ktoré sú spádované
spádom 15 %0 smerom k hlavnej cestnej komunikácii č. 05146. Na
konci rigolu budú daždové vody zvedené cestnou betónovou
priepustou 300 mm na druhú stranu novej komunikácie, kde cez
ocelovú mrežu budú tieto vody zaústené do jestvujúceho zberného
kanálu, ktorý je vybudovaný v obci Michal nad Žitavou.Vyústenie
kanálu je do rieky Žitava. V prípade zdvihnutia hladiny rieky je
možnost uzavretia výustného objektu kanálu, aby nedošlo k
spätnému vniknutiu vôd Žitavy do kanálu. Z dôvodu ochrany vôd
rieky Žitava v zimnom období je nutné dbat na údržbu ciest len
inertným materiálom, v žiadnom prípade nie solením ciest.

V rámci technickej pomoci bude definitívne upravený výustný
objekt kanálu.

Celkom prístupových komunikácií: 1.533 m2
Celkom prístupových chodníkov: 570 m2

Odstavné a parkovacie plochy
Garážovanie

V rlesenom sídelnom útvare
garaze. Garážovanie je navrhnuté
pri jednotlivých rodinných domoch.

nie sú navrhnuté hromadné
a uvažované len individuálne

parkovacie plochy
V čase spracovania územnoplánovacej dokumentácie bolo v

obci oficiálne 13 parkovacích miest, 5 miest je pri miestnom
pohostinstve, 8 miest Je prl obecnom úrade.Nové parkovacie
plochy boli navrhované v súlade s občianskou vybavenostou a ČSN
736110 a ČSN 736056.Pri ihrisku riešime 30 parkovacích miest pre
osobné autá a dve parkovacie miesta pre auto1Siršy; pri
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pohostinstve navrhujeme dobudovae 16 parkovacích miest pre
osobné automobily. Celková plocha parkovacích miest je 781 m2•
Skladba - vid popis prístupových komunikácií.
Železničná doprava

Sídelným útvarom Michal nad Žitavou prechádza železničná
trae Zlaté Moravce - úlany nad Žitavou - Nové Zámky. V obci je
jedna zastávka.
Pešia doprava

Hlavné pešie trasy sú navrhnuté s ohladom na navrhovanú
zastávku - k bytovkám pre IBV pri železničnej stanici. Ostatné
pešie trasy ponechávame bez zmien. Pri hlavnom cestnom tahu III.
05146 sú betónové chodníky o šírke l,l 1,5 m. V niektorých
miestach sú chodníky aj širšie. Od vozovky sú chodníky oddelené
zelenými pásmi vrátane odvodňovacích rigolov, v niektorých
miestach sú zelené pásy aj širšie. V budúcnosti je nutné
uvažovae s opravou chodníkov.
Dopravné zariadenia

V sídelnom útvare nie sú
zariadenia. Tieto sú pre celú
sídelnom útvare Nové Zámky.

navrhované žiadne dopravné
spádovú oblase navrhnuté v

Ochranné pásma
Cestné ochranné pásma podla cestného zákona pre cesty III.

triedy sú v extraviláne 20 m.V intraviláne platia smernice pre
technické opatrenia civilnej obrany SR. Ochranné pásmo potom
bude:

V 8
-+3m=-+3=7m2 2

V = výška prilahlých rodinných domov (max. 8 m)
Etapizácia výstavby

Etapizácia výstavby dopravných zariadení nie je členená z
dôvodu jednoduchosti a nenáročnosti realizácie. Jedná sa o
výstavbu prístupovej komunikácie k navrhovaným rodinným domom
pri železničnej stanici. Rok realizácie: 1996 - 1997.

Výstavba parkovísk pri ihrisku a pohostinstve: rok 1996
Spevnenie plôch autobusových zastávok bude realizované v

r.1995-97. Ostatné budovania nových chodníkov, opráv apod. budú
realizované priebežne s výstavbou rodinných domov.
Ochrana proti hluku - hlukové pásma

Podstatné zlepšenie životného prostredia z hladiska
negatívnych účinkov dopravy je možné riešit zelenou výsadbou v
záhradkách rodinných domov. V súčasnosti je štátna cesta III.
tr. málo frekventovaná, čo má za následok menSle nároky na
ochranu proti hluku. Sčítanie dopravy v sídelnom útvare Michal
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nad Žitavou nebolo realizované. Z týchto dôvodov nie sú uvádzané
hlukové pásma.

Návrh skladby prístupových komunikácií:
asfaltový betón AB II
asfaltový betón AB III
obalované kamenivo OK II
ochranná štrkopiesková vrstva

40 mm
50 mm

200 mm
200 mm

hrúbka celkom 490 mm

Návrh skladby konštrukcie chodníka pre peších
liaty asfalt
lepenka nasucho
podkladný betón B 10 (BI)
štrkopieskový zhutňovaný
podsyp na 100 kPa

40 mm
A 330/H

150 mm

150 mm(frakcia 0-100 mm)

Celková hrúbka konštrukcie chodníka je 340 mm

Návrh skladby nespevnenej časti komunikácií
štrkové podložie frakcie O - 100
hlinený podklad pre zatrávnenie
zatrávnenie resp. upravit povrch
vrstvou hrubej kamennej triedenej

mm 100 mm
100 mm

drvy 100 mm

Celková hrúbka 200 mm
300 mm.- skamennou drvou

Nespevnená krajnica je nutná z dôvodu, že okraj komunikácie
je bez zvodidiel. Životnost prístupových komunikácií je
predpokladaný na 15 rokov. Cestovná rýchlost pre dopravu na
navrhovaných prístupových komunikáciách je obmedzená na 30 km/h.
Z tohto dôvodu nie je možné uvažovat u horizontálnych oblúkov z
rozšírením a priechodnicami. Napojenie na štátnu cestu musí byt
v súlade s požiadavkami správy ciest. Minimálny vnútorný polomer
smerových oblúkov je 12,0 m

Celková rekapitulácia
al spevnené komunikácie:
bl chodníky - liaty asfalt:
cl plocha opravovaných betónových chodníkov:
dl nespevnená čast komunikácií:

1903,0 m2
895, O m2
310,0 m2

430,0 m2



Podla doterajších prieskumov medzi občanmi je predpoklad,
že v budúcnosti by sa na elektrické vykurovanie preorientovalo
max. 68 domácností z celkového počtu 230 domácností, t.j. 30 %.
Ďalším faktorom, ktorý by znížil počet domácností na elektrické
vykurovanie je, v akom časovom horizonte obec Michal nad Žitavou
bude plynofikovaná. V súčasnej dobe aktuálnejším vykurovacím
médiom je elektrická energia.
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7.2. zásobovanie elektrickou energiou

7.2.1 Energetické nároky
Samotná navrhovaná výstavba rodinných domov a pôvodná

zástavba sú zásobované elektrickou energiou z existujúceho
vzdušného sekundárneho verejného rozvodu NN. V zmysle rokovaní
starostu obce so spracovat.e Lom dedinského modelového chotára a
zástupcami RZ Šurany, je tu dostatočná rezerva pre napojenie
nových rodinných domov. Pre novú bytovú jednotku predpokladáme
elektrický príkon cca 5 kW. S velkými podnikatelskými
aktivitami, výrazne zvyšujúcimi príkon elektrickej energie,
neuvažujeme.

Po konzultácii so zástupcami obce je nutné uvažovat s
elektrickým vykurovaním rodinných domov, nakolko zhodnotenie
súčasných vykurovacích médií je z hladiska prevádzky ekonomickej
náročnosti, ochrany životného prostredia na strane vykurovania
elektrinou. Výmena kotlov na zemný plyn, resp. na tuhé palivo
elektrickými kachlami typu PROTHERM 15, 18, 21, 24 kW nevyžaduje
zvláštne úpravy. Na vykurovanie navrhujeme priemerne 21 kW.
Manipulácia a prevádzka týchto vykurovacích telies je jednoduchá
a bezpečná.

Výpočet požadovaných elektrických príkonov:
al nové bytové jednotky
bl pôvodné bytové jednotky:

s p o l u
31 x 5 =

280 x 5
155 kW

= 1.400 kW
1.555 kW

koeficient nerovnomerného odberu 0,4:
Pp = 1.555 x 0,4 = 622 kW

Súčastne odoberaný maximálny súčasný výkon:
Ročná spotreba elektrickej energie: denný tarif
Denná spotreba elektrickej energie: denný tarif

622 kW
908.120 kWh

2.488 kWh

7.2.2 Verejné osvetlenie
Použité sú elektrické 250 W výbojky. V súčasnosti je v obci

75 osvetlovacích miest. V priemere je doba osvetlenia obce cca
11 hodín. Verejné osvetlenie Pi:
Denná spotreba jednej výbojky - 250xll = 2.750 W =
Ročná spotreba jednej výbojky - 2,75 x 365
Ročná spotreba 75 ks výbojek - 2,75x365 dníx75

2,75 kWh
1.003,75 kWh

= 75.281 kWh
=



v rámci úspory elektrickej energie navrhujem vymenit
jestvujúce 250 W žiarivky na nový typ 100 W žiariviek od firmy
OSRAM - označ. NAV 100 SUPER.
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Verejné osvetlenie - návrh Pin:

Priemerná doba osvetlenia obce je II hodín:
Denná spotreba l výbojky 100 x II = 1.100 W =
Ročná spotreba l výbojky 1,1 x 365 dní =
Pin - ročná spotreba 81 výboj ek: 401,5 x 81 =
Úspora kWh pri výmene starých výbojek
Úspora v Sk pri cene 1,26 Sk/kWh

(cenová úroveň marec 1994)
Cena l výbojky 700 Sk/ks =

Z týchto porovnaní vyplýva návratnost
dní, čo je velmi dôležitý ekonomický faktor.
možné zabezpečit osobným jednaním s fy OSRAM
výboj ok (vrátane rezervy) za nižšie ceny
SK/ks.

1,1 kWh
401,5 kWh

32.522 kWh
42.759 kWh

53.876 Sk/rok
56.700 Sk.

investícií za 372
Ďalšie šetrenie je
a zakúpenie 100 ks
ako súčasných 700

Momentálne odoberaný maximálny súčastný
Denná spotreba el. energie
nočný tarif na verejné osvetlenie
Ročná spotreba el. energie
nočný tarif na verejné osvetlenie

výkon:

(ll hodín) :

8,1 kW

89,1 kWh

(365 dní): 32.522 kWh

7.2.3 Elektrické vykurovanie

Rekapitulácia energií:
Súčastne odoberaný max. súčasný výkon:

s p o l u

622
8,1

1.292
1.922,1

kW - pre domácnosti
kW verejné osvetlenie
kW elektrické vykurovanie
kW

Z celkového počtu 230 domácností v obci je podla
predbežného prieskumu záujem o elektrické vykurovanie v cca 68
domácnostiach, t.j. 30 % z celkového počtu domácností.
Priemerná spotreba na jeden el.agregát: 21 kW

Pi = 68 x 21 = 1.428 kW
Koeficient nerovnomerného odberu: 0,905

s'v t db' "1 'v Pp,= ~k·428 x 0,905 =121.29292
0

kkW
ucas ne o o erany maXlma ny sucasny vy on: . W

Ročná spotreba elektrickej energie: 2,548.748 kW
Denná spotreba elektrickej energie
pre el.vykurovanie:

Denná spotreba el.energie - denný tarif:
Ročná spotreba el.energie - denný tarif:
Ročná spotreba el.energie
pre verejné osvetlenie - nočný tarif:

12.433 kWh

14.921 kWh
3,456.868 kWh

32.522 kWh
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Alternatívna možnost riešenia prípojek k RD
spôsobom podla ich architektonického zoskupenia.
väčšia d1žka prípojek - 570 bm.

je slučkovým
Nevýhodou je

Technické údaje:
- napätová sústava 3 + PEN striedavý 50 Hz, 220/380 V
- ochrana nulovaním podla ČSN 34 10 10
- stupeň zebezpečenia dodávky elektrickej energie 3, v zmysle

ČSN 34 16 10
- s kompenzáciou jalového výkonu sa neuvažuje
- uzernňovacia sústava sa realizuje na hodnotu zemného odporu do

15 ohmov, samostatne pre elektroinštaláciu aj bleskozvod
Novonavrhované a jestvujúce rodinné

požiadaviek majitelov a možností Okresnej
napojené na telefón.

domy môžu byt podla
správy spojov v Nitre

7.2.4 Káblové rozvody NN
NOvý sekundárny káblový rozvod NN navrhujeme len v úseku

novonavrhovanej cesty pri železničnej stanici, kde uvažujeme s
výstavbou 20 rodinných domov.

Navrhujeme vzdušný rozvod, na betónových stLpoch s
kruhovým prierezom. Prepojenie na novú vetvu uvažujeme z
hlavného rozvodu na štátnej ceste triedy III, číslo 05146.

Prípojky k jednotlivým rodinným domom (RD) sa budú riešit
podzemnými káblovými prípojkami AYKY 4Bx6. Elektromer s hlavným
istením bude umiestnený v ocelovej skrinke a architektonicky
riešený s navrhovaným oplotením. Úsek medzi elektromerom a
domovou rozvodnou skriňou bude taktiež riešený podzemnou
káblovou prípojkou. D1žka podzemných káblových prípojek bude cca
230 bm. Celková dl.ž ka sekundárneho vzdušného rozvodu je 285 m
(jednostranný rozvod) .

Prívody sekundárneho rozvodu navrhujeme pripojením k
existujúcemu sekundárnemu vzdušnému rozvodu na hlavnej ceste,
Clm sa zabezpečí zokruhovanie rozvodu a dvojstranný odber
elektrickej energie s malými stratami.

Technické údaje
- napätová sústava: 3 + PEN str. 50 Hz, 220/380 V
- ochrana: nulovaním, podla ČSN 34 10 10.

7.2.5 verejné osvetlenie - návrh
Vybudované osvetlenie ciest a chodníkov Je zabezpečené

výbojkami SHC 250 W na betónových stožiaroch. V súčasnosti sa
výbojkové svietidlá vymieňajú za výbojky NAV 100 SUPER od firmy
OSRAM. Nový úsek cesty bude osvetlený výbojkami NAV 100 na
ocelových stožiaroch, káblový rozvod je uložený v zemi v zmysle
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ČSN 341050 káblom AYKY 4B x 16 rnrn2. Podrobný popis a ekonomické
zhodnotenie - vid čast 2/ verejné osvetlenie.

Ovládanie osvetlenia bude z rozvádzača vonkajšieho
osvetlenia PRVOG. Intenzitu osvetlenia navrhujeme dIa normy ČSN
360400 na 4 Lx. D1žka rozvodu nového úseku verejného osvetlenia
je 285 m, počet stožiarov 6 ks
7.2.6 Slaboprúd
Štátny telefón

Vzdušná siet telefónnych rozvodov sa nachádza vedIa štátnej
cesty III. tr. Č. 05146. Prípojky k jednotlivým novým a
jestvujúcim rodinným domom budú realizované na základe
požiadaviek občanov a možností Okresnej správy spojov v Nitre.
Napojenie zo st1pov je možné cez skriňu KJSS a káblovým vedením
káblom TCEKE napojit sIučkovaním. D1žka rozvodov k novým
rodinným domom sa predpokladá v d1žke cca 660 m.

7.2.7 Vykurovanie
Vykurovanie navrhovaných rodinných domov je uvažované s

elektrickými agregátmi (výkon v priemere 21 kW). Ostatné
jestvujúce RD budú vykurované kotlami na tuhé palivo (uhlie,
drevo). Do r. 1995-1996 predpokladáme prívody stredotlakového
plynu zo smeru Dyčka-Lúčnica, resp. zo smeru Kmeťovo. Zavedením
plynu by sa znížil počet domácností s elektrick~m vykurovaním.

Príprava teplej vody bude zabezpečená
budúcnosti plynovými prietokovými ohrievačmi,
plynových kotlov na ohrev vody pre domácnosti.

elektricky a v
resp. kombináciou

7.2.8 Riešenie zásobovania elektrickou energiou
Celá obec Michal nad Žitavou je zásobovaná vzdušným

rozvodom nízkeho napätia. Vonkajšie rozvodné linky - ich trasy
pri obci Michal sú zrejmé zo situácií Ml: 2880. Pre súčasný
odber v samotnej obci je momentálny príkon postačujúci.

Pri dalších perspektívach rozvoja obce a predpokladu
vykurovania domácností elektrickými agregátmi PROTHERM v
priemere o výkone 21 kW, je nutné niektoré jestvujúce
transformátory zosilit resp. vybudovat další tak, aby bola
pokrytá celá potreba dodávky elektrického prúdu pre obec.

V súčasnosti sú v obci štyri transformátory:
jeden transformátor o výkone
jeden transformátor o výkone
dva transformátory o výkone á 250 kW

100 kW
400 kW
500 kW

s p o l u 1.000 kW
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Tento výkon by do budúcnosti nepostačoval pokryt celý dopyt
aj pre prípad pokrytia podnikatelských aktivít, pre miestne
polnohospodárske družstvo a pod.

v rámci rozvoja obce a po konzultácii s
dokumentácie dedinského modelového chotára obce
táto možnost riešenia:

obstarávatelom
je navrhnutá

a/dva transformátory o výkone 250 kW - jeden prl budúcej ČOV a
druhý v strede obce (pri polnohospodárskom družstve) ponechat
tak, ako sú navrhnuté v súčasnosti.

b/existujúci druhý transformátor o výkone 400 kW, situačne
umiestnený smerom k skládke TKO. Aj tento transformátor je v
dobrom stave a plne funkčný, nevyžaduje žiadne úpravy.

c/jestvujúci 100 kW transformátor pri obecnom úrade bude
zrekonštruovaný a zosilnený na výkon 630 kW. Táto požiadavka
bola konzultovaná už s RZ Šurany a schválená aj obecným
zastupitelstvom. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania o
spôsobe vykonania rekonštrukcie, spôsobe financovania, termíne
realizácie, vlastníckych vztahoch a pod.

d/vybudovanie nového 400 kw transformátora v priestoroch už
vybudovaného vodného zdroja HM-2a. Toto situačné umiestnenie
nového transformátora je výhodné v prípade sprevádzkovania
tohoto vodného zdroja, ktorým sa plánuje po úprave vody
zásobovat celú obec Michal nad Žitavou čistou, hygienicky
nezávadnou pitnou vodou.

Celkový navrhovaný a súčasný výkon transformátorov je 1.930
kW.

7.2.9 Riešenie viničných domčekov
Mimo zastavaného územia sídelného útvaru Michal nad Žitavou

sa nachádza oblast viníc Nová hor~ Stará hora a Kukučka. V rámci
riešenia dedinského modelového chotára je zakomponovaná aj
výstavba, resp. rekonštrukcie viničných domčekov vo vyššie
menovaných lokalitách. V súčasnosti je v lokalite cca 114
jestvujúcich a prevádzkovaných viničných domčekov, cca 100
viničných domčekov sa predpokladá, že budú postavené. Celkove v
lokalite uvažujeme s prevádzkovaním asi 200 viničných domčekov.

Jedná sa o prízemné viničné domčeky, jednopodlažne so
sedlovou strechou a podpivničenou častou - suterénom. základové
konštrukcie sú betónové, pásové, bez základov v prípadoch lahkeJ
drevenej obvodovej konštrukcie, resp. sú osadené len prenosné
drevené, príp. kombinované (drevo, ocel) bunky bez základov.

Prívod vody bude riešený z vlastných zdrojov kopané,
alebo vŕtané studne. So zavedením pitnej vody do lokality viníc
v katastrálnom území Michal nad Žitavou neuvažujeme.
Výpočet požadovaných elektrických príkonov - Pi
a/ osvetlenie miestností (predsieň, hlavná

8 žiaroviek x 40 =
zásuvkové obvody - 2 x zásuvky dvojpólové
výkon

b/

miestnost + vstup)
320 W

na 220 V:
cca 500 W



I
I
I
I
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s p o l u 800 W = 0,8 kW = Pi
Pre 200 viničných domčekov platí: 0,8 x 200 = 160 kW
Koeficient nerovnomerného odberu: 0,4

Pip = 160 x 0,4 = 64 kW
Súčastne odoberaný maximálny sucasný výkon: 64 kW
Ročná spotreba elektrickej energie -
denný tarif: 71.040 kWh

Odber elektrickej energie bude velmi nepravidelný, nakolko
nie je predpoklad maximálneho súčasného odberu elektriny.
Verejné osvetlenie - Piv

Navrhujeme 100 W výbojky typ OSRAM označenie NAV 100
SUPER. Celková d1žka pre vonkajšie osvetlenie prístupových ciest
k viničným domčekom je cca 3,39 km. Intenzita osvetlenia je 4
Lx. Vzdialenost jednotlivých osvetlovacích teles medzi sebou je
200 m, t.j. 17 osvetlovacích telies.
Priemerná doba osvetlenia je 10 hodín.
Denná spotreba 1 výbojky: 100 x 10 = 1000 W = 1 kWh
Denná spotreba 17 ks výbojek: 1 x 17 = 17 kWh
Ročná spotreba výbojky (nočný tarif): 1 x 365 = 365 kWh
Ročná spotreba 17 ks: 365 x 17 = 6 205 kWh

Celkový požadovaný príkon pre viničné domčeky a osvetlenie
prístupových ciest je 81,0 kW.

Požadovaný príkon je možné odoberat z jestvujúcej
trafostanice TS IVo výkone 400 kW. Trafostanica je umiestnená
smerom na skládku tuhých komunálnych odpadov vid situáciu
časti rozvodu elektrického napätia - M 1:2880

Predpokladaný výkon je možné odoberat z tejto trafostanice
TS l s tým, že vypočítaný požadovaný príkon 81,0 kW bude riešený
na úkor zníženého počtu domácností s elektrickým vykurovaním na
64 domácností (4 domácnosti á 21 kW = 84 kW ako požadovaný
príkon pre viničné domčeky = 81 kW.

Prívod od transformátora TS IV navrhujeme vzdušným vedením
na betónových st1poch až po začiatok územia viníc. Ďalšie
pokračovanie elektrickej prípojky je vedené v zemnej ryhe šírky
400 mm, hlbky 800 mm. Samotné pripojenie viničných domčekov je
riešené cez samostatné meranie a poistkovú skriňu umiestnenú v
plote majitela. Dimenzia elektrických prípojek je káblom AYKY 4B
x 6 v zmysle ČSN 341050.

Ďalšou možnostou rlesenia prívodu elektrickej energie Je
rozšírenie výkonu jestvujúceho transformátora TS IVo výkone 400
kW na výkon cca 500 kW. Tento spôsob riešenia prípojky je
nevýhodný z dôvodov zvýšených nákladov na rekonštrukciu
trafostanice TS l.

S výhladom
dostatočný aj z

tento
že do

elektrický príkon bude
roku 1998 sa plánuje s

do roku 2015
toho dôvodu,



prívodom stredotlakého plynu, čím by sa
majitelov s elektrickým vykurovaním.

zredukoval počet

7.3.Plynovod
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V súčasnosti je obec Michal nad Žitavou bez verejného
rozvodu plynu. Pre domáce požiadavky, ako je varenie v
jednotlivých domácnostiach/ sa používajú kuchynské sporáky na
propan-butanové flaše jednokilogramové a desať.kilogramové. S
verejným rozvodom plynu v obci sa uvažuje najskôr v roku 1995-
1996.

I
I

Plynofikácia v obci je navrhovaná stredotlakovým rozvodom
plynu DN 80 mm s tlakom 50 kPa (podla výkonnosti regulačnej
stanice). V každom rodinnom dome bude osadený strednotlakový
regulátor a plynomer, cez ktorý bude vnútorná plynoinštalácia
napojená na vonkajší rozvod plynu. Na vonkajší rozvod plynu bude
použité potrubie z rúr ocelových bezošvých, akostný materiál
II 353. O, izolované asfaltojutovanými horúcimi pásmi. Dimenzia
jednotlivých prípojok je DN 50. Minimálna h1bka uloženia
plynového potrubia v úseku hlavných rozvodov (vrátane prípojok)
je 500 mm. V dôsledku križovania s inými inžinierskymi sieť.ami
je ideálne uloženie plynového potrubia do h1bky 750 mm. Pri
realizácii, prevádzke a údržbe plynovodu je treba dodržiavať. ČSN
386913, ČSN 733050, ČSN 386661.I

I
I
I
I
I

Rozvod vysokotlakového tranzitného plynovodu prechádza v
súčasnosti medzi obcami Dyčka a Lúčnica nad Žitavou o dimenziách
3 x DN 1200 + l x DN 1400 mm.
1. alternatíva.

Prípojka plynu pre obce Dyčka a Vráble je vedená z Nitry.
Momentálne sa vykonáva rozvod plynu v týchto obciach. Regulačná
stanica (RS) je vybudovaná pri obci Dyčka. Rozvod plynu od
horeuvedenej RS je navrhovaný pre obce Lúčnica nad žitavou,
Martinová a Michal nad Žitavou v rámci združených investičných
prostriedkov. Podla prehlásenia starostu obce Michal nad Žitavou
celková dl ž ka plynovej prípojky od obce Martinová po začiatok
obce Michal nad Žitavou je 850 bm. Dimenzia potrubia je od obce
Martinová DN 110 mm, od Martinovej je dimenzia regulovaná z DN
110 na DN 80 mm, s tým, že rozvod plynu bude ukončený pri obci
Michal nad Žitavou.
2. alternatíva

Táto alternatíva rieši prívod stredotlakého plynu do obce z
južnej strany obce - zo smeru obcí Maňa, Kmeť.ovo. Hlávný prívod
je vedený od vysokotlakého rozvodu plynu pri Šuranoch smerom na
Vráble a pohronskú pahorkatinu. Regulačná stanica bude
vybudovaná pri obci Maňa. Výhodnost tejto alternatívy je v tom,
že rozvod plynu može byt zrealizovaný nielen v Michali nad
žitavou, ale aj v obciach Maňa a Kmetovo. Dlžka prívodného
potrubia od regulačnej stanice po začiatok Michala nad Žitavou
je cca 3,4 km. Dimenzia hlavného prívodného potrubia je DN 150
mm s tým, že rozvod bude ukončený v Michali nad Žitavou.
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Dimenzia odbočiek do jednotlivých ulic je redukovaná na DN 80
mm. Samotné prípojky k jednotlivým odberate10m sú DN 50 mm.

7.4 Vodné hospodárstvo
7.4.1 zásobovanie pitnou vodou

V súčasnosti je predmetná obec Michal nad Žitavou
zásobovaná vodou z domácich studní (kopané, vŕtané) . Tieto
zdroje pitnej vody nie vždy vyhovujú hygienickým požiadavkám
(zvýšený výskyt dusičnanov a iných škodlivých minerálov). V obci
nie je vedený žiadny úsek vodovodného potrubia zo spoločného
vodného zdroja pre určitý počet domácností.

zásobovanie pitnou vodou obce Michal nad Žitavou je možné v
troch alternatívach:
1. alternatíva

Z jestvujúceho vlastného zdroja vody, ktorý sa nachádza v
severnej časti okresu Nové Zámky v katastrálnom území obce
Michal nad Žitavou asi 14 km severovýchodne od Šurian. Vydatnost
tohto vodného zdroja s označením HM-2a je 2,0 l s-l. Jestvujúci
areál vodného zdroja sa nachádza v pásme hygienickej ochrany
vodného zdroja I. stupňa. V záujmovom území sa vyskytujú
telekomunikačné káble a silové elektrické káble. Stavba vyžaduje
trvalý záber polnohospodárskej pôdy v rozsahu 1.760 m2 a dočasný
záber si vyžiada plochu 3.700 m2.

Pre tento vodný zdroj navrhujeme ponorné čerpadlo Q = 2,O
1.s-1. Vodojem 50/24/4 o objeme 50 m3 a minimálnou hladinou vo
výške 24 m nad terénom bude mat samostatný odber a prítok.
Kompletný pojekt - vodovod bol spracovaný v máji 1993 projekčnou
firmou PROBO z Komárna.

Následne boli odoberané kontrolné vzorky vody pre zistenie
nezávadnosti vodného zdroja. Obidve vzorky boli nevyhovujúce
(tieto písomné vyjadrenia sú k dispozícii u investora). V
prípade, že by zásobovanie pitnou vodou bolo nutné z
jestvujúceho vodného zdroja HM-2a, je potrebné uvažovať s
vybudovaním úpravne vody, čo by značne zvýšilo finančné náklady
na stavbu vodovodu v obci Michal nad Žitavou. Nevyhovujúce
hodnoty niektorých prvkov len málo prekračujú dovolené hodnoty,
z čoho vyplýva, že úpravňou vody by sa pitná voda stala úplne
nezávadnou. Stálu kvalitu pitnej vody do budúcnosti nikto nemôže
zaručit. Ďalší problém, ktorý musí riešiť obecný úrad je
odkúpenie pozemku, na ktorom sa nachádza vodný zdroj.

Hlavná rozvodná vetva (podla projektu) je navrhnutá z
plastických rúr PVC DN 80 mm (na minimálny pretlak vo vodovodnom
potrubí 0,1926 MPa).

Ak by vodovod plnil súčasne aj funkciu požiarneho vodovodu,
hlavná vetva je dimenzie DN 100, ostatné bočné vetvy sú profilu
DN 80 / min. pretlak je 0,1052 MPa/. V tomto prípade musí byť
navrhnutý vodojem o objeme 100 m3 S minimálnou hladinou vody vo
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výške 24 m nad terénom. Voda z vodojemu bude gravitačne
zásobovat obec. Vodovodné prípojky sa zaústia do priestoru
hlavného vstupu. Pred objektom v predzáhradke bude navrhnutá
betónová vodomerná šachta s ocelovým poklopom, v ktorej bude
osadená vodomerná šachta a hlavný uzáver vody s možnosťou
odvodnenia.
2. alternatíva

Tento spôsob ri esi prívod pitnej vody z hygienicky
nezávadného a prevádzkovateIného zdroja v obci Lúčnica nad
Žitavou. Zdroj pitnej vody má výdatnost 6 l.s-l. Pre potreby
Lúčnice postačuje množstvo 4 1.s-1. Zvyšné množstvo 2 1.s-1 bude
zmluvne zabezpečené pre obec Michal nad Žitavou. Voda z
jestvujúceho vodojemu pri obci Lúčnica bude gravitačne zásobovať
aj obec Michal nad Žitavou. Dimenzia hlavného prívodného
potrubia z Lúčnice do Michala je DN 160 mm. Vedlajšie rozvody sú
dimenzie DN 100. Použitý materiál je PVC.
3. alternatíva

V tejto alternatíve zásobovania obce pitnou vodou
navrhujeme z južnej časti obce Kmeťovo. Jedná sa o prívodný
Gabčíkovský rad. Pri obci Černík je vybudovaný velký rezervoár
pitnej vody o objeme la 000 m3. Od jestvujúceho rezervoáru bude
prívod vybudovaný k hlavnému cestnému ťahu Michal nad Žitavou -
Nové zámky. Cez železničnú trat smer Nové Zámky - Topolčianky je
nutné riešiť pretláčanie prívodného vodovodného potrubia cez
predmetnú jednokolajovú železničnú trať. pokračovanie trasy
navrhujeme medzi železničnou trasou a cestným telesom až do obce
Michal nad Žitavou. Celková d1žka prípojky po začiatok obce je
3.260 m. Táto alternatíva je pomerne náročná na finančné krytie
pre obecný úrad. Ekonomické náklady je možné znížit tým , že
mechanizmy pre výkopové práce by poskytlo miestne
polnohospodárske družstvo (má finančné podl žrioatí. voči obci).
Pracovné sily budú k dispozícii obci z radov nezamestnaných. Na
trase rozvodu je nutné vybudovať čerpaciu stanicu. Hlavná
rozvodná vetva rozvodu je navrhnutá z rúr PVC DN 100, odbočky sú
dimenzie DN 80 - platí pre II. a III. alternatívu.
Vyhodnotenie alternatív zásobovania pitnou vodou

Z horeuvedeného popisu troch alternatív zásobovania obce
pitnou vodou najvýhodnejšou je druhá alternatíva s podmienkou,
že požadované množstvo odberu z vodného, hygienicky nezávadného
vodného zdroja bude potvrdené aj písomne. Ďalšou výhodou je
najmenšia vzdialenost rozvodu z obce Lúčnica nad Žitavou po
začiatok obce Michal nad Žitavou. Nevýhodou je závislosť na
vodnom zdroji v Lúčnici apoplat ky vyplývajúce z odberu vody,
ktoré by sa mohli znížiť tým, že obecný úrad Lúčnica vyváža
komunálny odpad na vybudovanú a legalizovanú skládku v obci
Michal nad Žitavou.

Alternatíva vlastného zdroja HM - 2a je riskantná z dôvodov
obsahu hlavne arzénu, čo je velmi nebezpečné z hygienického
hladiska. V prípade vybudovania úpravne vody žiadna firma
nezaručí 100 %-nú istotu, že aj v budúcnosti bude tento vodný
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zdroj nezávadný. Je to riziko dalšieho zvyšovania finančných
prostriedkov na tento vlastný zdroj.

Ďalšia alternatíva rieši prívod vody až z rezervoáru vody
pri obci Černík - Gabčíkovský prívodný rad. výraznou nevýhodou
je velká vzdialenost 3260 m + budovanie čerpacej stanice.
Tento variant je po finančnej stránke najnevýhodnejší.

z uvedeného prehladu popísaných alternatív je zre jme , že
zásobovanie pitnou vodou je možné len z vodných zdrojov, ktorých
výdatnost max. do 3 1.s-1 bude postačovat len pre obyvatelstvo.
Ostatné organizácie I ako napr. miestne PD s velkým odberom, by
mali mat vlastný zdroj vody.

Výpočet odberu vody (podla ústredeného vestníka vlády SSR z
1.10.1973)

Stanovenie počtu obyvatelov v obci Michal nad Žitavou (vid
kapitola 5).

II Obyvatelstvo: 670 obyvatelov: Michal nad Žitavou - r. 1993

al bytový fond: 150 l/osoba.deň-1:
670 obyvatelov x 150 l/osoba.deň-1 = 100.500 1.deň-1
zníženie z dôvodu samostatného merania a neodkanalizovania
Qb=O,6xlOO.500=60.300 1.deň-1=60,3 m3.deň-1 = 0,698 1.S-1

bl občianska a technická vybavenost:
Qv=670x20 l/osoba/deň=13.4001.deň-1=13,4 m3.deň-1= 0,155 1.s-1
Priemerná denná potreba: Qp
Qp = Qb+Qv=60,3 + 13,4=73,7 m3.deň-1 = 0,853 1.s-1
Maximálna denná potreba: Qd
Qd=l,5x/Qb+Qv/=l,5x/60,3+13,4/=110,55 mJ.deň-1 = 1,28 1.s-1
Maximálna hodinová potreba:
Qh = 1,8 x 1,5 x /0,698 + 0,155/ = 2,30 l.s 1

Potrebná akumulácia:
Qa = Qd x 0,6 = 110,55 x 0,6 = 66,33 m3

21 Výpočet potreby vody pre maximálny nárast obyvatelstva na 750
do roku 2015

Podla týchto údajov budú dimenzované v dalších stupňoch
projektovej dokumentácie aj hlavné potrubné rozvody vody.
Michal nad Žitavou - rok 2015 Počet obyvatelov: 750

al bytový fond:
Qbl = 0,4 x 750 x 230 l/osoba.deň-1
Qb2 = 0,6 x 750 x 150 l/osoba.deň-1
s p o l u

= 69 000 l. deň-1
67 500 l.deň-1

136 500 l.deň-1=
Qb =

Zníženie z dôvodu samostatného merania:
Qb x 0,8=136 500xO,8=109 200 1.deň-1=109,2 m3.deň-1=l,263 1.s-1

bl občianska a technická vybavenost
Qv=750obyv x 201/os.deň-1=15 000 1.deň-1=15mJ.deň 1=0,174 l.s 1
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Priemerná denná potreba:

Qp = Qb x Qv = 109,2 + 15,0 = 124,2 m3.deň-1 = 1,438 1.s-1

Maximálna denná poteba:
Qd =1,5 (Qb+Qv) =l,5x(109,2+15,O)=186,3m3.deň-1 = 2,156 1.s-1

Maximálna hodinová potreba:
Qh = 1,8 x 1,5 x (1,263 + 0,174) = 3,88 1.s-1

Potrebná akumulácia:
Qa = Qd x 0,6 = 186,3 x 0,6 = 111,78 = 112 m3

V dalšom stupni
siet dimenzovaná
Qh = 3,881 .s-l.

projektovej
na max.

bude vodovodná
potrebu vody

dokumentácie
hodinovú

Riešenie potreby požiarnej vody
Riešenie potreby požiarnej vody v obci Michal nad Žitavou

bolo riešené dIa ČSN 730 873 - Požiarne vodovody

Vstupné údaje

a/stála zásoba požiarnej vody - podzemná pOZlarna nádrž o objeme
100 m3 v areáli skládky tuhých komunálnych odpadov

b/zdroj vody pre nádrž: vŕtaná studňa s prítokom cca 0,8 1.s-1
c/vzdialenost vodného zdroja od nádrže - 15 m
d/doba trvania požiaru - 3 h - čl. 36 b - v miestach, kde nie Je

stála požiarna pohotovost
e/požadovaná doba plnenia zásobovacej nádrže - 36 h
f/potreba požiarnej vody Q 1.s-1- čl.19 ČSN 730873 = 9,9 1.s-1

Výpočet

Doba trvania zásoby vody v požiarnej nádrži:

100 000 l . 9,9 l.s-l = 1010 l.s-l = 2,8 1.h-1.
2,81 h x 0,8 l s-l = 80.641 9,9 = 814,5 s = 13,5 mIn
13,5 min. x 0,8 l.s-l = 6481 9,9 = 65,45 s = 1, 1 mIn
2,8 + 0,13 + 0,011 = 2,94 h = 2 h 56,4 mln

Požiarna nádrž o objeme 100 m3 a dobe trvania požiaru 3 h
vyhovuje do odberu 9,9 1.s-1

7.4.2 Kanalizácia a čistenie odpadových vôd
Jednotlivé rodinné domy v obci Michal nad Žitavou budú

odkanalizované vlastnou prípojkou do kanalizačnej vetvy, ktorá
bude odvádzat splašky do ver ejne j kanalizácie, ktorá je
zaústovaná do už vybudovanej COV vid. čast správy popisu
návrhu samotnej čističky. Daždové vody budú odvadzané volne na
terén.

Kanalizačné prípojky budú z rúr kameninových DN 150. Hlavne
uličné kanalizačné vetvy v bočných uliciach sú kameninové DN
250. Hlavne zberače sú z betónových rúr na hlavnej ceste,
dimenzie od profilu DN 300 - DN 500.
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Vzorový výpočet návrhu žumpy pre 4 člennú rodinu

Revízne šachty budú typové kruhové z betónových skruží vo
vzdialenosti cca 25m. Revízne šachty, navrhované na pozemku
jednotlivých domov, budú taktiež kruhové, typové DN 600 mm.
Samotná kanalizácia je riešená v dvoch variantoch:
Variant 1

Odvod splaškov je riešený do vybudovanej čističky
odpadových vôd, ktorá je dimenzovaná pre 1000 obyvatelov. Hlavné
zberné kanalizačné vetvy sa budú budovat; súbežne s výstavbou
ČOV. Je nutné zdôraznic tento moment, aby funkčnosc kanalizácie
nebola vykonaná skôr, ako spustenie a odskúšanie ČOV do
prevádzky.

Kanalizačné prípojky sú kameninové, hlavné zberné
kanalizačné trasy sú betónové, dimenzie vid. popis v úvodnej
časti. Revízne šachty sú navrhované na pozemku majitelov, sú
typové, kruhové, betónové DN 600mm.
Variant II

V prípade, ak by nedošlo k vybudovaniu ČOV, bude v záujme
ochrany spodných vôd a životného prostredia pokračovac vo
výstavbe izolovaných betónových žúmp. Úžitkový objem žúmp je
nutné navrhovat; jednotlivo pre každý rodinný dom, podla počtu
členov domácnosti a spádových pomerov. Treba dbat na zásadu
vyvážacieho cyklu domových splaškov min. 21 dní (dodržanie
bakteriologického procesu) . Vyvážanie splaškov bude
zabezpečované fekálnym vozidlom na najbližšiu čističku
odpadových vôd. V záujme dodržania pravidelnosti vyvážania
splaškov je nutné, aby v tomto smere obecný úrad vyvinul úsilie
uzavretia záväzných zmlúv pre odvoz a miesto, kde sa budú domové
splašky vyvážac.

Odtokové množstvo splaškových vôd sa rovná hodnote
priemernej dennej potrebe vody. Zvolili sme 21 dňový vyvazací
cyklus (minimálna doba pre ukončenie bakteriologického procesu) .
Výpočet potreby vody pre štvorčlennú rodinu 230 l(os/deň)
výpočet bol prevedený v zmysle ústredného vestníka č. 23/1973.
Voda bude odoberaná z verejného vodovodu, každý odberatel bude
mac samostatné meranie spotreby vody (betónová šachta mln.
1100 x 600 x 1400 mm) .

Qp = 4 x 230 l = 920 l.deň-l

Qmax.denne = 920 x 1,4 = 1.288 l.deň-}

Qh.max = 1288 x 1,8 = 96,6 l.hod"!

24

Qsek = 0,027 l.s-l

Qročne = 1,288 x 365 x 0,95 = 446,6 m3·rok-l
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Výpočet žumpy

Vžurnpy= Qrnax.denne 1
Vžurnpy= 1.288 l.deň-

Vžumpy - objem žumpy
Qrnax.denne - hodnota priemernej

dennej potreby vody

V zmysle čl. 4 je množstvo odpadovej vody znížené o 40 %

V = 1,288 x 0,60 x 21 (cyklus vyprázdňovania)
V = 16,23 m3

Navrhovaná vzorova zumpa pre 4 člennú rodinu Je navrhovaná
s užitkovým objemom 20 m3, čo vyhovuje až pre 25 dňový cyklus
vyprázdňovania. Je možnost návrhu typizovaných betónových žúmp -
podla ponuky v jednotlivých ponukových kata16goch v čase
výstavby.

7.4.3 Návrh čističky odpadových vôd

Návrh ČOV v obci Michal nad Žitavou Je plánovaný na max.
počet 1000 ekvivalentných obyvatelov (dalej len EO) . V
súčasnosti je v obci 682 obyvatelov, do r. 2015 je predpoklad
nárastu obyvatelstva na 750. Z uvedeného predpokladu je zrejmá
rezerva 250 EO. Táto rezerva je výhodná aj z dôvodov
nepredvídaného rastu počtu obyvatelov v obci, možnost napojenia
sa na ČOV prevádzok reštauračných služieb, ubytovne v rámci
rozvoj a cestovného ruchu, sociálne zariadenia z miestneho
polnohospodárskeho družstva a pod.

Základné údaje pre návrh ČOV

Výpočet velkosti ČOV bol vykonaný na základe počtu
ekvivalentných obyvatelov 1000, vrátane rezervy pre napojenie
sa reštaurácií, prevádzok služieb pre rozvoj turizmu v obci a
pod.

- kanalizačná sústava jednotná
- maximálna denná produkcia splaškových vôd v obci pre 1000 EO:

al bytový fond
Qb1 = 0,4.1000 x 230 l/osoba.deň-1 = 92.000 l.deň l
Qb2 = 0,6.1000 x 150 l/osoba.deň-1 = 90.000 l.deň-1

s p o l u: Qb = 182.000 l.deň-1

Zníženie z dôvodov sam. merania - koeficient 0,8:
Qb.O,8=182 000xO,8=145 600 1.deň-1=145,6 m3.deň-1 = 1,685 1.s-1

bl občianska a technická vybavenost
Qv =1 OOOx 20 l/os.deň=20 000 1.deň-1=20 m3.deň-1 = 0,23 1.s-1

Priemerná denná potreba
Qp = Qb + Qv = 145,6 + 20 = 165,6 m3.deň 1 = 1,92 1.s 1
Max. denná potreba
Qd = 1,5 (Qb+Qv)= 1,5 (145,6+20) = 248,4 m3.deň 1 =2,875 l.s 1
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Max. denná produkcia splaškov = 248 400 1.deň-1
2,875 1.s-1

Qdmax

počet ekvivalentných obyvatelov
znečistenie na prítoku do ČOV

Eekv
La

= 1000 obyv.
= 60 kg/deň

La = Eekv x 60 9 2/ob.deň-1
La = 1000 x 60 = 60.000 g.deň-1
La = 60 kg.deň-1
La = 60.000 . 86.400 = 0,69 g.s-l = 2,5 kg.hod"!

Koncentrácia znečistenia v BSK5 v odpadovej vode na prítoku
do ČOV:
ČOV = La = 60.000 g.deň-1 = 0,242 g.l-l = 242 mg.l-1

Qdmax = 248 400 1.deň-1

Koncentrácia znečistenia v BSK5 = 242 mg.l-l
Situačné umiestnenie

Situačne Je ČOV umiestnená v južnej časti obce, vedIa
dielní a skladov PD v dostatočnom ochrannom pásme. Od štátnej
cesty tr. III. Č. 05146 smer Kmetovo Nové Zámky je ČOV
vzdialená cca 130 m, od rodinných domov 170 m a od toku Žitavy
cca 115 m.

Spádové pomery boli určené podla vrstevnicovej mapy v
M 1:10000.

Prevýšenie od najvzdialenejšieho rodinného domu k ČOV Je
cca 3 m , čo je pomerne malý výškový rozdiel. V lokalite za
železnicou sú spádové pomery dost nevýhodné, čo by v krajnom
prípade znamenalo nutnost prečerpávania splaškov, resp. v tejto
časti by boli vybudované izolované žumpy pre jednotlivé
domácnosti a splašky zo žúmp by sa fekálom vyvážali do miestnej
navrhovanej ČOV.

Vybudovanie ČOV v obci vrátane kanalizácie je velmi závislé
na finančnej situácii obecného úradu. Výstavbu ČOV a následný
kanalizačný rozvod by sa mal realizovat spolu pri realizácii
rozvodu vody a plynu. Je to nutné z toho dôvodu, aby prl
rozkopaní štátnej cesty a prilahlých spevnených komunikácií by
sa vykonal iba jeden výkop a v bezpečnostných vzdialenostiach sa
položili horeuvedené rozvody. H1bka uloženia bude dodržaná podla
platných predpisov a noriem.
Návrh ČOV pre obec je riešený v štyroch alternatívach.
I.alternatíva

Táto alternatíva rleSl tradičnú mechanicko-biologickú
čistiareň. V súčasnosti (obdobie 1. VI. 1994) firma PROX
T.E.C. ponúka široký sortiment čistiarní. Pre tento prípad
riešenia ČOV v obci Michal nad Žitavou je vhodná čistička
mechanicko-biologická typu PROX s jernnobublinnou aeráciou,
nitrifikáciou a denitrifikáciou podla zaslaného prospektu.
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Priemerné garantované parametre na odtoku z ČOV sú:

BSK5 .
HL .
NH4-N .
N03-N .

10-20 mg.l-1

10-25 mg. l-l
3 mg .1-1

l 5 - 3 O mg. l - l

Parametre ČOV je dodávatel schopný upravit na konkrétny tok
vzhladom na jeho prietok (Q355) a znečistenie tak, aby
vyhovovalo nariadeniu vlády SR č. 242/93 Zz. Podla počtu
ekvivalentných obyvatelov je možné stavebnicovým spôsobom dodat
ČOV až pre 1.000 - 1.500 EO. Typový rad je od 40 po 450 EO.

Popis navrhovanej ČOV - PROX

al Použitie-čističky typového radu PROX slúžia predovšetkým na
čistenie splaškových odpadových vôd z domácnosti, sídlisk,
hotelov, reštaurácií a pod. Táto alternatívarieši osadenie ČOV
do areálu polnohospodárskeho strojového parku. Ochranné pásmo
je 100 m. Spádové pomery sú vyhovujúce, vyústenie vyčistených
vôd je odvedené do nového toku Žitavy - cca 500 m.

blPopis navrhovaný typ čističky je mechanicko-biologická
čistiareň. Nádrž - kontajner je vyrobený zo stenových prvkov a
dosiek z polypropylénu a je uzatvorená deleným a snímateIným
krytom. Krytovanie je neprechodné a obsahuje ventilačné a
vyberacie otvory pre odstránenie kalu. Odpadová voda nateká do
primárnej sedimentačnej nádrže (1), kde dochádza k
zachytávaniu plávajúcich látok, k sedimentácii hrubých
nerozpustných látok a v kalovom priestore sa kal anaeróbne
stabilizuje. Voda dalej preteká cez anoxickú čast (2) do
oxickej časti (3) aktivácie. Oxická čast aktivácie je zmiešaná
a prevzdušňovaná tlakovým vzduchom pomocou jemnobublinného
aeračného systému. Výrobu tlakového vzduchu zabezpečuje
dúchadlo. Akti vačná zmes nateká do dosadzovacej nádrže (4).
Separovaný kal je recirkulovaný a vyčistená voda odteká do
zberného recipientu - nové koryto rieky Žitava.

Technologická schéma ČOV:
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cl Technické podmienky pre správnu funkciu Je potrebné ČOV
navrhovat s ohladom na prietok a celkové denné znečistenie.
produkcia anaeróbne stabilizovaného kalu je cca 150 200
l/EO.rok. V exponovaných vodohospodárskych regiónoch môže byt
ČOV doplnená o terciálne dočistenie, dezinfekciu, atd. Tieto
technológie a zariadenia sú predmetom zvlášnej dodávky podla
konkrétnych podmienok zákazníka. Tento druh čističiek je
vyrábaný v rade od 40 do 1 500 EO.

dl Elektroinštalácia jediným elektrospotrebičom je dúchadlo.
Rozvodná sústava 3 + PEN - 3 x 380 V/50 Hz, ochrana nulovaním.
Rozvádzač, ktorý nie jesúčastou dodávky, by mal obsahovat
okrem istenia hlavný vypínač, zásuvku 3 x 380 V, N = 1,5 kW,
optickú signalizáciu výpadku ochrany motorov a dúchadla.

e/Dodacie podmienky - dodávka ČOV je možná do 4 týždňov odo dňa
uzavretia hospodárskej zmluvy.

f/Prevádzka ČOV obsluha čistiarne pozostáva z vizuálnej
kontroly chodu dúchadla, zabezpečovanie rozborov, odvozu kalu
(3-4 krát ročne), sledovanie procesu čistenia a vedenia
prevádzkového denníka. Údržba sa môže prevádzat len prl
vypnutí dúchadla a spočíva v kontrole a prípadného č i st en i a .
napr. prelivných hrán. Pri zimnej prevádzke Je nutnost
odstraňovania príliš velkej vrstvy snehu, aby bol dobrý
prístup k dúchadlu.

gi Záruky - na technologické zariadenie Je záruka 12 mesiacov,
trvalé záruky sú na funkciu ČOV.

hl Výhody vysoká účinnost čistenia, jednoduchá a minimálna
obsluha. Použité strojné zariadenie vyžaduje minimálne nároky
na údržbu a má vysokú ž ivor nos t , minimálnu produkciu kalu,
minimálna spotreba elektrickej energie.

II. alternatíva

Táto alternatíva r i es i
PROX podobne ako alternatíva
číslo 352/1 s 5. bonitnou
alternatívy osadenia) .

len iné osadenie obecnej ČOV typ
1. na polnohospodársku pôdu parc.
skupinou (vid výkresovú čast

Situovaná Je mlmo polnohospodárskeho strojového parku,
bližšie k vodnému toku. Prístupová komunikácia je j esr vu j úca .
pri výstavbe ČOV by sa musela opravit, resp. rozšírit. Spádové
pomery sú vyhovujúce pre výstavbu ČOV. Vyčistené vody, ktoré
vyústujú a vyhovujú najprísnejším kritériám, budú zaústené do
nového koryta toku žitavy. D1žka úseku medzi čističkou a vodným
tokom je cca 400 m. Minimálny spád vyústeného potrubia je 2 %.
Celkový záber polnohospodárskej pôdy pre ČOV je 60 x 70 m == 4 200 m2. Vnútorná prístupová komunikácia musí byt široká min.
3 m, s polomerom oblúkov 6 m. Oplotenie samotnej čističky je z
betónového bariérového oplotenia výšky 1,8 m. Brána ocelová,
šírky 3 600 mm.
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III. alternatíva

Alternatíva je navrhovaná a aplikovaná podla zahraničných
podkladov švajčiarskej firmy "Schattweid", ktorá 4 roky
experimentovala v oblasti aplikácie ekologických systémov. Jedná
sa o typ vegetačnej (koreňovej) čističky.

Systém čistenia odpadových vôd pozostáva z pieskovo-
rastlinného filtra, ktorý má dve časti. Horná čast - pieskový
filter má charakter vzduchového filtra (pracuje kyslíkom).
Spodná čast je anaeróbny filter, t.j. rastlinný filter, ktorý je
bez prístupu vzduchu. Korene rastlín rastú cez pieskový filter
do rastlinného filtra. Funkcia rastlín garantuje hydraulickú
priepustnost čistiaceho systému (voda tečie difúziou cez celý
systém). Odpadová voda je pumpovaná v pravidelných intervaloch
do systému, t.j. presakuje vertikálne cez pieskový filter. Táto
činnost trvá 2 4 hodiny. Potom je voda zadržiavaná v
rastlinnom filtri na 12 - 48 hodín. Drenážnym potrubím vyčistená
voda vyteká do recipientu alebo presakuje do pôdy. Odpadová voda
z domácností odteká kanalizačným potrubím do dvojkomorovej
sedimentačnej šachty (mechanické čistenie) .

Výsledky sú získané oficiálnym oddelením ochrany životného
prostredia vo Švajčiarsku. Nitrogénové zložky sú transformované
na plyn N2. Fosforečné zložky sú fixované ako FeP komplexy v pôde
alebo sú fixované v rastúcich rastlinách. Organické zložky sa
transformujú na plynný CO2. Plošné požiadavky na tento druh
čističky sú pomerne velké na 1 EO je potrebné 4 - 5 m2. Výhodný
je čistiaci systém s plochou max. 170 m2. Väčšie systémy nie sú
vhodné.

Z uvedeného popisu vyplýva, že tento systém je náročný na
záber polnohospodárskej pôdy. Pre počet EO 1000 by bol nutný
záber 5000 m2 = 50 árov (vid situácia)

Výhody prírodného systému čistenia odpadovej vody:
- nízka technická úroveň, ktorú môžu použit aj neodborníci
- nízka cena a rozsiahla údržba
- prináša spät nutričný obsah z odpadovej vody pomocou prírodnej

cirkulácie bez kontaminácie
- obohatenie flóry a fauny
- vysoký čistiaci efekt, ktorý vznikne kombináciou sebačistenia

s biotopami s filtráciou pôdy
Nevýhody:

odpadová voda z domácností Je väčšinou miešaná s odpadovou
priemyselnou vodou, čo je častým výsledkom kontaminácie
nečistého bahna s tažkými kovmi a umelými organickými zmesami.
Toto znečistené bahno nemôže byt použité ako hnojivo v
polnohospodárstve, musí byt sušené, čo je náročne na energie.
dalšou nevýhodou centrálneho čistiaceho systému sú dlhé
vzdialenosti pre dopravu kalu, aby sa mohol aplikovat ako
umelé hnojivo v polnohospodárstve. Pri centrálnom čistiacom
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systéme ludia strácajú zodpovednost za ich exkrementy a
nestarajú sa o to, čo hádžu do WC.

IV. alternatíva

Táto alternatíva r i esi spoločné vybudovanie kanalizačného
potrubia pre odvod splaškových vôd do už vybudovanej čističky v
šurianskom cukrovare. Jedná sa o obce, ktoré sú v Regionálnom
združení miest a obcí na Slovensku - Požitavie a to: Michal nad
Žitavou, Kmetovo, Maňa, Vlkas, Hul až po Dolný Ohaj. Obec Dolný
Ohaj buduje kanalizačné potrubie s možnostou napojenia sa na ČOV
šurianskeho cukrovaru, z dôvodu napojenia prevádzok škrobárne a
liehovarov Dolný Ohaj, ktorého prevádzky Sl vyžadujú
bezpodmienečné napojenia sa na ČOV. V rámci tohoto združenIa by
bolo možné tieto združené investičné prostriedky využit na
výstavbu kanalizačného radu až po ČOV v cukrovare Šurany.
Výhodnost tohoto riešenia spočíva v úspore finančných
prostriedkov.

Spádové pomery pre vybudovanie kanalizačného potrubia od
obce Michal nad Žitavou po Dolný Ohaj sú vyhovujúce s tým, že
nie je vylúčená možnost vybudovania jednej prečerpávacej
stanice. V trase nie sú žiadne dôležité prekážky (inžinierske
siete a p.), ktoré by prekážali vo výstavbe, resp. vyžadovali
preložky, podmieňujúce zvýšené vyvolané investície. Celková
d1žka navrhovaného kanalizačného radu s kontrolnými šachtami od
Michala po Dolný Ohaj je cca 12 km a od Dolného Ohaja po samotnú
čističku v cukrovare Šurany jeS, 2 km. Jestvujúca čistička v
cukrovare Šurany je v súčasnosti vytažená na cca 30 % svojej
celkovej kapacity, v období cukrovarníckej kampane sa kapacita
cukrovaru mierne zvýši, čo nebude mat vplyv na množstvo
odpadových vôd zo spomínaných obcí.

7.5 Odstraňovanie tuhého domového odpadu
Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu v obci Michal nad

žitavou je riešené na legal izovanej skládke, západne od obce
Michal, cca 400 m od jej západného okraja. Upravená plocha lomu
rozmerov cca 90 x 150 m. Lokalizácia skládky je 13 m nad
hladinou rieky Žitavy. Územie bolo zarovnané, hlina odvezená na
medzidepóniu, aby mohla byt použitá ako inertný materiál na
prekrývanie odpadov. Celková kubatúra skládky je 75 512 m3•
Skládka je v prevádzke od r .1992 a bola aj legalizovaná. Jej
prevádzkovate10m je Obecný úrad Michal nad Žitavou. Okrem
miestnej obce sa TKO ukladá z obcí Maňa, Kmetovo, Trávnica,
Podhájska, Vlkas, Mojzesovo, Úlany nad Žitavou. Do konca roku
1994 je predpoklad zvýšenia počtu obcí, ktoré by vyvážali TKO na
predmetnú skládku. Súčasný počet obyvatelov tejto zberovej
oblasti je 9867. Rodinných domov 3075, iných pôvodcov odpadov
(školy, inštitúcie, verejné zariadenia a pod.) je 27.

Pre obecnú pokladňu je skládka TKO dobrým zdrojom prIJmu. V
decembri 1992 bol spracovaný odborný posudok prevádzkovania
skládky TKO, ktorý spracovala odborná firma INGEO a.s. Žilina
Rajecka cesta Č. 32. Odporúča prevádzkovanie skládky s tým, aby
sa doplnil monitorovací systém - 1 vrt v h1bke 15 m. Skládka je
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oplotená, strážená, je rlesené sociálne zariadenie, vrátane
žumpy. Požiarna ochrana je zabezpečená v rámci areálu skládky a
to inštalovaním ručných hasiacich prístrojov v priestoroch
sociálnych zariadení skládky. Ďalej je vybudovaná podzemná nádrž
na vodu o objeme 100 m3. Zdroj vody pre naplnenie hasiacej
požiarnej vodnej nádrže je v nedalekej podzemnej vŕtanej studni
o výdatnosti 0,8 lisek. Alternatívne v rámci riešenia požiarnej
ochrany celej obce je možnost poskytnút hasiacu vodu pre
požiarny zásah v obci. Vzdialenost zdroja od zásobnej nádrže je
15 m. Prístup k podzemnej nádrži je po spevnenej komunikácii, po
ktorej sa dovážajú TKO na skládku. Odber vody pre potreby
požiarneho zásahu je možný len po otvorení hlavnej brány skládky
odpadov.

Výpočet tuhého komunálneho odpadu.

II Výpočet množstva TKO - pre obec Michal nad Žitavou pre max
počet obyvatelov 750. Na l obyvatela v dedine uvažujeme 200
kg/rok/obyv.

TmaxM = 750 x 200 = 150 000 kg = 150 t

21 Výpočet množstva TKO
obyvatelov. Produkcia
kg/rok/obyv.

pre spádové obce
TKO na l obyvatela

867
200

v počte 9
je taktiež

TmaxO = TmaxM + TmaxO = 15O + l 973,4 = 2 123,4 t

Z uvedeného výpočtu vyplýva, že pri danom množstve TKO 2
123,4 t/rok a objeme 75 512 m3 bude skládka zaplnená za cca 15
rokov intenzívneho využívania skládky.
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8. Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Michal nad
Žitavou

8.1 Úvod
Ľudská spoločnosť. potrebuje k svojmu rozvoju rôzne stavy

ekosystémov - od stabilných (prirodzené prírodné ekosystémy),
cez menej stabilné až po nestabilné (agroekosystémy a niektoré
iné umelé ekosystémy). Pri takejto mozaike ekologicky rôzne
stabilných krajinných prvkov je potrebné zabezpečiť. vzájomné
priestorové a funkčné vzť.ahy medzi ekosystémami s rôznou
stabilitou a tým aj zaistiť. rozvoj bohatosti biodiverzity a
rôznorodosti života.

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje
priestorovú štruktúru ekostabilných (biocentrá a biokoridory) a
ekostabilizujúcich (interakčné prvky) segmentov, eliminujúcich
stresové faktory v krajine, s cielom zachovať. produkčné
schopnosti krajiny (autoregulačné mechanizmy) a udržať.
biodiverzitu.

Zachovanie bohatosti genofondu si vyžaduje dôkladné
poznanie konkrétneho územia, zložitosti a dynamiky vztahov v
prírode i časovo-priestorové nároky bioty. Hlavným cielom a
úlohou miestneho územného systému ekologickej stability (M-ÚSES)
je zachovanie a dalšie zabezpečenie životných podmienok celého
spektra volne žijúcich rastlinných a živočíšnych organizmov,
vyskytujúcich sa v danom regióne a zároveň udržanie druhovej i
krajinnej rozmanitosti riešeného územia. Z týchto dôvodov
považujeme pri projektovaní M-ÚSES za dôležité podrobné
prehodnotenie prírodných daností územia, pretože tieto sú viac-
menej neopakovatelné.

Pracovný postup a terminológie M-ÚSES k.ú. Michal nad
Žitavou vychádzajú z Metodických pokynov na vypracovari i e
dokumentov územného systému ekologickej stability, ktoré vydalo
Ministerstvo životného prostredia SR v roku 1993. Postup
projektovania M-ÚSES pozostáva z týchto základných krokov:
l/Prieskum prírodných podmienok a aktuálneho stavu krajiny
2/Vymedzenie kostry ekologickej stability územia
3/Posúdenie biogeografickej diferenciácie regiónu
4/ Pri.ernet; vyšších stupňov ÚSES (nadregionálny, regionálny) do

riešeného M-ÚSES
S/Prehodnotenie kostry ekologickej stability podla selektívnych,

lokalizačných a realizačných kritérií
6/Komplexný návrh miestneho územného systému ekologickej

stability
M-ÚSES katastrálneho územia Michal nad Žitavou je

spracovaný v základných mapách M 1:10 000 (mapové listy č.4S-21-
19, 20, 24, 2S) s využitím dalších vstupných podkladov:
inventarizácia krajinnej zelene (nelesnej stromovej a krovinnej
vegetácie /NSKV/) (M 1:10 000), mapy bonitovaných pôdno-
ekologických jednotiek /BPEJ/ (M 1:5 000), Preventívnych
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opatrení ochrany prírody okresu Nové
vodohospodárskych máp (VÚVH Bratislava,
biele letecké snímky a terénny prieskum.

Zámky
M 1:50

(M 1:50 000),
000), čierno-

8.2 Aktuálny stav prírodného prostredia k.ú. Michal nad Žitavou
Prvý krok pri stanovení aktuálneho stavu krajiny

predstavuje vyčlenenie reprezentatívnych geosystémov,
vyjadrujúcich diverzitu krajiny širších územných celkov. Z tohto
dôvodu sa geobotanické, geomorfologické a typologické
charakteristiky týkajú rozsiahlejších krajinných priestorov a
vyjadrujú stav prírodného prostredia, ktorý navrhujeme zachovat,
prípadne ktorý chceme projektom M-ÚSES dosiahnut.

Riešené územie sa nachádza v časti novozámockého okresu,
spadajúcej do oblasti panónskej flóry (pannonicum), obvodu
europanónskej xerotermnej flóry (Europannonicum). Aktuálna
vegetácia je odrazom hospodárenia v krajine a je reprezentovaná
drevinnou zložkou, teda lesné ekosystémy sú najdôležitejšie v
sústave vegetačnej pokrývky územia. Lužné nížinné lesy zaberajú
plochy na nive Žitavy a útržkovité plochy pri občasnom bezmennom
toku v strede chotára. V súčasnosti sú značne pozmenené a
ohrozované ludskou činnostou regulácie vodných tokov,
meliorácie, znečistenie povrchových vôd, skládky tuhého
komunálneho odpadu. Ďalšími mapovanými jednotkami, patriacimi do
tejto oblasti sú dubovo-hrabové lesy panónske, ktoré zaberali
väčšie plochy v Žitavskej pahorkatine a vyskytovali sa spolu s
dubovo-cerovými lesmi. Sporadicky sa v tomto regióne nachádzali
aj dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske avšak
hospodárskymi aktivitami boli tri posledné skupiny potlačené a
nahradené umelými, poloprirodzenými ekosystémami (vinice, orná
pôda, porasty agátov).

Zvlnený reliéf Žitavskej pahorkatiny
degradovanými černozemami na sprašiach
pahorkatinnej časti chotára. Na aluviálnych
Žitavy sa nachádzajú lužné oglejené pôdy.
vyznačuje teplou až prevažne teplou, suchou
zriedka mierne vlhkou nížinnou klímou.

Je pokrytý naJma
a hnedozemami v
sedimentoch rieky

Celé územie sa
až mierne suchou,

Časti riešeného katastrálneho územia vyhlásené za chránené
územia (ŠPR Žitavský luh a CHPV Stará Žitava) sú genofondovo
bohaté na druhy vyšších rastlín. Floristickým výskumom boli
potvrdené taxóny rastlín, patriace do kategórií druhov
ohrozených, zákonom chránených i druhov zaradených do Červenej
knihy Slovenska. Niektoré druhy sú vytláčané zo svojich
prírodných areálovantropickou činnostou (zvýšená chemizácia,
zásah mechanizmov, kontaktné zóny spoInohospodárskymi
kultúrami, zošliapavanie), viaceré druhy tráv sú ohrozené
živelným vypaIovaním a eutrofizácia vôd má za následok postupný
ústup hygrofilných druhov rastlín.

Súčasná krajinná štruktúra
Súčasná krajinná

konfrontačný podklad na
štruktúra predstavuje dôležitý

zistenie aktuálnych zmien v krajine vo
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vztahu k potenciálnej štruktúre krajiny. Jej analýzou zistujeme
výberové (selektívne) kritériá tvorby ÚSES, t.j. stanovujeme
rozhodujúce prvky M-ÚSES - biocentrá a biokoridory, ktoré budú
tvorit kostru ekologickej stability územia.

Jednotlivé mapované skupiny prvkov súčasnej krajinnej
štruktúry sme rozčlenili na: lesy, trvalé trávne porasty, trvalé
kultúry (sady a vinice), ornú pôdu, vodné toky, odkrytý
substrát, sídla a technické diela. Pri mapovaní súčasnej
krajinnej štruktúry sme zároveň získavali aj jednotlivé socio-
ekonomické aktivity, viažúce sa na konkrétny prvok.

Lesný pôdny fond, zastúpený brehoVÝmi porastami Starej
Žitavy a sporadickými remízkami lužného lesa v chotári, zaberá
len jedno percento z celkovej rozlohy katastrálneho územia a
predstavuje ho ochranný les.

Polnohospodársky pôdny fond pokrývajú zvyšky vin í c v hone
Pod martinovským chotárom a súkromné vinice v lokalitách Stará
hora, Nová hora a Kukučka. Erodované hnedozeme nachádzajúce sa v
tejto časti katastra sú zaradené medzi bonitované pôdno-
ekologické jednotky (BPEJ) 147.01. Zvyšok predstavuje orná pôda,
ktorá z hladiska kategorizácie BPEJ je zastúpená degradovanými
černozemami na sprašiach (BPEJ 039.01) a v blízkosti vodných
tokov lužnými oglejenými pôdami na aluviálnych sedimentoch (BPEJ
028.01).

Nelesná stromová a krovinná vegetácia (NSKV) je jedným zo
základných prvkov ekologickej stability a v územiach s
intenzívnym využívaním polnohospodárskeho pôdneho fondu a
vysokým stupňom zornenia, akým je i katastrálne územie Michal
nad Žitavou - aj významným revitalizačným opatrením.
v chotári Michala nad Žitavou bola inventarizácia krajinnej

zelene vykonaná v mierke 1:10 000 s nasledovným členením:
brehové porasty vodných tokov

- sprievodná zeleň komunikácií
sprievodná zeleň polných ciest a líniová zeleň chotárnej
hranice

- hájiky a remízky
zeleň polnohospodárskych dvorov

- solitéry
Celkove možno skonštatovat velmi nízky podiel nelesnej

stromovej a krovinnej vegetácie v polnohospodársky vyuzlvanej
krajine, ktorej výskyt nepresahuje 4% celkovej rozlohy katastra.

Stresové faktory
Negatívne socio-ekonomické Javy vstupujú do tvorby M-ÚSES

ako informačný podklad o bariérových prvkoch v krajine,
potenciálne ohrozujúcich funkčnost územného systému ekologickej
stability. Zaradujeme sem bariérové antropogénne faktory, teda
človekom vytvorené poloprirodzené a umelé prvky, ktorých
ekologická kvalita ohrozuje, resp. podstatne obmedzuje rozvoj
života.
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Patria sem: objekty súvisiace s priemyslom, tažbou a
dopravou, haldy, výsypky a depónie štrku a piesku, skládky
tuhého komunálneho odpadu a ostatné skládky priemyselného
odpadu. Z vyššie spomenutých prvkov sa v riešenom území nachádza
riadená skládka TKO, cestná komunikácia Vráble Šurany a
železničná trat v rovnakom smere. Spomedzi objektov súvisiacich
s polnohospodárstvom sú to najmä objekty živočíšnej farmy a
mechanizačného strediska miestneho polnohospodárskeho družstva.

Sekundárne bariérové prvky predstavujú negatívne sprievodné
javy ludských aktivít v krajine, ktorých územný rozsah nie je
možné presne vymedzit. Sem zaradujeme: znečistenie ovzdušia,
úseky znečistených povrchových vôd, areály a línie s nadmerným
hlukom, vodnú a veternú eróziu pôd, poškodenost vegetácie
imisiami, príp. škodcami.

Potenciálna erózia pôdy
Uvedený podklad sme získali syntézou vstupných analytických

údajov, vychádzajúc z rovnice pre výpočet potenciálneho odnosu
pôdy vodnou eróziou (Wischmeier Smith, 1978). Väčšia čast
územia sa vzhladom na sklonitost a d1žku svahov, účinnost
prívalových daždov, náchylnost pôdy na eróziu a účinnost
protieróznych opatrení nachádza v skupine relat ívne ohrozených
až ohrozených vodnou eróziou. Jedná sa najmä o pahorkatinnú čast
chotára využívanú ako vinice, resp. orná pôda. V dalšom riešení
bude potrebné navrhnút a následne realizovat efektívne
protierózne opatrenia.

Abiotické komplexy
Abiokomplexy predstavujú syntézu informácií o reliéfe,

geologicko-substrátovom komplexe a pôde, s cielom vyt vori t
základnú databázu pre návrh ekostabilizačných opatrení. Týmto
krokom určujeme lokalizačné kritériá tvorby M-ÚSES, t.j. lokálne
doplnenie kostry ekologickej stability a lokalizáciu
navrhovaných ekostabilizačných opatrení.

Reliéf je základným diferenciačným faktorom krajiny a
komplexná členitost určuje jeho rozhodujúce parametrické
vlastnosti. Potrebné údaje sme získali morfometrickou analýzou
topografických máp. Geologicko-substrátový komplex
charakterizuje najvrchnejšiu čast litosféry a potrebné údaje sme
účelovo interpretovali z geologických, kvartérnych a
hydrologických máp. Charakteristiky rozhodujúcich vlastností
pôdy sme stanovili na základe reklasifikácie BPEJ. Takto sme
získali parametre pôdneho krytu - pôdotvorný proces, zrnitost a
h1bka pôdy a vodný režim.

Abiotické
mikropovodí za
štúdie.

považovat
pre všetky

spolu s analýzou
dalšie ekologické

komplexy
základný

možno
poklad
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Vymedzenie kostry ekologickej stability územia
Stanovením ekologicky stabilných segmentov riešeného

územia, vyjadrujúcich súhrn abiotických, biotických a socio-
ekonomických vlastností územia, určujúcich zároveň jeho
identitu, vytvárame súčasne kostru ekologickej stability územia.
Zahrňujeme sem lesné celky, genofondovo významné plochy,
ekostabilizačné plochy, hydroekologicky významné plochy,
prípadne vyhlásené maloplošné chránené územia. Z vySSle
uvedených kategórií sa v chotári Michala nad Žitavou nachádzajú
ŠPR Žitavský luh a CHPV Stará Žitava. Vzhladom na relatívne
krajinno-typologicky chudobnejšie územie zahrnuli sme medzi
ekostabilizačné plochy vinice, nachádzajúce sa v katastri, lesné
plochy bezmenného potoka v strede a remízku v západnej časti
k.ú. významnú úlohu v polnohospodársky využívanom území zohráva
líniová zeleň polných ciest a chotárnej medze.

Pri analyzovaní sídelného útvaru Michal nad Žitavou sme
použili pracovný postup odporúčaný Metodikou hodnotenia
krajinno-ekologickej významnosti prvkov v sídelnom útvare
(URBION, Bratislava, 1991). Máme za to, že súkromné záhrady,
sady a vinice ako aj ostatná zeleň intravilánu zohrávajú svoju
nezastupitelnú úlohu pri celoplošnom systéme ekologickej
stability územia.

Vzhladom na skutočnost, že pre okres Nové Zámky nebol
doposial vypracovný regionálny USES, nebolo možné vykonat
priemet územného systému vyššieho rádu do riešeného
katastrálneho územia. Čiastočne sme anticipovali z R-ÚSES okresu
Nitra (AUREX Bratislava, 1993), kde predpokladáme logické
pokračovanie navrhovaných prvkov ÚSES z nitrianskeho do
novozámockého okresu.

Priestorová sYntéza ekostabilizačných prvkov
Ďalšie kroky spracovávania M-ÚSES majú charakter expertného

prehodnocovania jednotlivých analytických podkladov ako aj
kostry ekologickej stability podla selektívnych, lokalizačných a
realizačných kritérií. Cielom tohto postupu je stanovit , ktoré
ekologicky významné segmenty majú svoje vyjadrenie reálne v
území a pre ktoré potenciálne reprezentatívne ekosystémy musíme
ich reálne postavenie v krajine navrhnút . Súčasný st av
ekologickej kvality krajinnej štruktúry katastrálneho územIa
odvodzujeme z plošného podielu krajinných prvkov a ich r ô zrie j
krajinno-ekologickej významnosti, čiže súčasná ekologická
kvalita katastra odráža vzájomný pomer pozitívnych a negatívnych
krajinotvorných prvkov podla vzorca (Izakovičová Kartusek,
1991) :

n p .. k .
Ks = L: l pl

i=! P
, kde

KS = koeficient ekologickej kvality priestorovej štruktúry k.ú.
Pi = výmery jednotlivých prvkov
kpi= koeficient ekologickej významnosti prvkov
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p = výmera katastrálneho územia
n = počet prvkov v katastrálnom území

Ekologická kvalita priestorovej štruktúry katastrálneho
územia Michal nad Žitavou bola hodnotená v piatich kategóriách
od velmi vysokej po velmi nízku. V číselnom vyjadrení JU
predstavuje hodnota 0,2, čo reprezentuje celkove nízku
ekologickú kvalitu k.ú.

Interpretáciou ekologickej kvality priestorovej štruktúry
krajiny sme získali hodnoty realizačných kritérií M-ÚSES, t.j.
charakteristiky množstva ekologicky stabilných a stabilizujúcich
prvkov v riešenom území, tvoriacich základné elementy
celoplošného miestneho územného systému ekologickej stability.

Komplexná klasifikácia ekologického stavu k. ú. Michal nad
Žitavou

prehodnotením skôr uvedených čiastkových klasifikácií
ekologického stavu územia, posúdením dynamiky abiokomplexov a
stanovením náchylnosti geoekosystémov k degradácii podmienok
života cez hlavné krajinno-ekologické problémy sme dospeli ku
komplexnej klasifikácii katastrálneho územia.

Ekologickú kvalitu územia Michal nad Žitavou diferencujeme
podla hlavných typov krajiny. Táto diferenciácia vyplýva z
výsledkov hodnotenia abiokomplexov, ktoré považujeme za
nositelov podmienok života bioty.

Mäkko modelovaná Žitavská pahorkatina, polnohospodársky
intenzívne využ í vaná , v oblati k.ú. Michal nad Žitavou často s
nízkym stupňom koeficientu ekologickej stability priestorovej
štruktúry krajiny je dostatočným základom pre priestorové
dobudovanie ÚSES. V súčasnosti sú ekologicky významné segmenty
reprezentované len sporadicky sa vyskytujúcimi lesnými
porastami, vyhlásenými maloplošnými chránenými územiami a za
ekologicky stabilizujúce považujeme i vinice.

Reálnym nebezpečenstvom v celom území
bariérový efekt dopravných tahov (cesta,
možno konštatovat velmi nízke zastúpenie
polnohospodársky využívanej krajine.

je vodná erozi a a
železnica). Celkovo
krajinnej zelene v

záver

V záverečnej fáze spracovania miestneho územného systému
ekologickej stability k.ú. Michal nad Žitavou bude vytvorený rad
návrhov pozostávajúcich z:

návrh hraníc biocentier a biokoridorov vyšších stupňov ÚSES
- návrh nových biocentier a biokoridorov miestneho významu
- návrh tvorby a lokalizácie ekostabilizačných opatrení

návrh ekologicky optimálneho využívania polnohospodárskeho
pôdneho fondu, vrátane revitalizácie viníc

._~ . I....t~\ I

I ~v I
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9. Vyhodnotenie predpokladaného záberu poInohospodárskeho
pôdneho fondu

9.1 Obstaranie dokumentácie Dedinského modelového chotára
Súčastou horeuvedenej dokumentácie

predpokladaného záberu polnohospodárskeho
navrhované nové funkčné využitie územia.

je vyhodnotenie
pôdneho fondu pre

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF má 3 časti:
textovú, tabulkovú a grafickú. Súčastou textovej časti je
tabulková. Grafickú čast predstavuje kópia mapového podkladu v
M 1:2880. Tento doplňujúci výkres je v priamej nadväznosti na
hlavný výkres - komplexný urbanistický návrh.

záväzným podkladom pre vyhodnotenie záberu PPF je hranica
zastavaného územia k 1.1.1990. Ďalšími podkladmi sú údaje o
dotknutých parcelách evidované v súpise parciel a tiež mapové
podklady v M 1:5000 so zakreslenými bonitovanými
pôdnoekologickými jednotkami (v skratke BPEJ) zatriedenými do
bonitných skupín, ktoré sú potrebné pre výpočet odvodov za
odňatie polnohospodárskej pôdy z polnohospodárskeho pôdneho
fondu (Nariadenie vlády 19/1993 Zz.).

9.2 Charakteristika územia a poInohospodárskej výroby.
Sídelný útvar Michal

časti okresu Nové Zámky.
Patrí do obvodu Šurany.

nad Žitavou
Je hraničnou

sa nachádza v severnej
obcou s okresom Nitra.

Podla regionálneho geomorfologického členenia nachádza sa
riešené územie na Podunajskej pahorkatine v jej časti Žitavská
niva. Katastrálnym územím v smere sever-juh preteká regulovaný
tok rieky žitavy. Je významnou prírodnou danostou územia.

Z hladiska klimatického patrí územie do teplej klimatickej
oblasti miernej s kontinentálnym charakterom klímy, s vysokým
počtom slnečných dní do roka a miernou zimou s malou snehovou
pokrývkou. Priemerná ročná teplota je 9,8 oC, priemerný úhrn
zrážok je 580 mm do roka. Priemerná nadmorská výška v
katastrálnom území predstavuje 133 m (rozpätie 130 - 200 m) .

Rozloha
jednotlivých
nasledovné:

katastrálneho územia predstavuje
druhov pozemkov (kultúr) ich

819 ha. Podla
zastúpenie je

Kultúra výmera (ha) % zastúpenia
orná pôda
vinice
záhrady
ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
PPF celkom

592
70
31
16
12

721

82
10

4
2
2

100
celková výmera k.ú 819

-

I
I
I
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z toho lesná pôda
ostatné plochy

8
90

Polnohospodárska výroba v katastrálnom území Michal nad
Žitavou je zastúpená polnohospodárskym družstvom. Vzhladom na
všetky prírodné danosti má územie velmi priaznivé podmienky pre
jej rozvoj. Územie sa vyznačuje vysokým stupňom zornenia tak,
ako ukazuje predchádzajúca tabulka. Okrem ornej pôdy celý
polnohospodársky ekosystém je zastúpený i plochami viníc, do
značnej miery v súkromnom užívaní, ale i plochami ovocných
sadov. Možno konštatovat, že intenzita polnohospodárskeho
využitia územia je vysoká. Pri ekologickom hodnotení územia však
vysoký podiel ornej pôdy v celkovej krajinnej štruktúre je
negatívnym krajinotvorným prvkom,a preto je zvlášt dôležité jej
priestorové usporiadanie. V súčasnosti, z dôvodov slabej
ochrany, podlieha orná pôda rôznym deštrukčným vplyvom. Velký
vplyv na to majú rozsiahle bloky ornej pôdy s rovnakým pokryvom
rastlinných formácií, nedostatok krovinnej a lesnej zelene, malý
podiel pôdy v súkromnom obrábaní a pod. Vyžaduje sa ozelenenie
celého katastrálneho územia. V dalšej etape sa odporúča riešit
dva areály, a síce: pri štátnej ceste v južnej časti obce v
priamej súvislosti so zástavbou rodinných domov. Druhý areál,
ktorý má hospodárske objekty pre chov hospodárskych zvierat.
Odporúčame premiestnit mechanizačné stredisko do areálu v
severovýchodnej časti a uvolnený priestor využit pre
podnikatelské aktivity, napr. s charakterom spracovania
polnohospodárskych produktov a pod.

9.3 Odôvodnenie navrhovaného riešenia pre nové funkčné využitie
Riešené územie sídelného útvaru Michal nad Žitavou bolo

vytypované ako nížinný typ dedinského modelového chotára.
Predmetom riešenia je tak zastavané územie, ako i extravilán.
Ustupuje sa tak od doterajších praktík samostatného
čiastkového rlesenia územia. Pristupuje sa ku komplexnému
riešeniu chotára, chápajúc v tom riešenie i všetkých zastavaných
a ostatných častí s cielom dosiahnut komplexný
krajinnoekologický rozvoj, ktorý je dlhodobý a otvorený, čiže je
ho možné postupne dop1ňat a zveladovat dalšími čiastkovými
úlohami.

Odporúčame preto zaoberat sa problematikou:
- priame previazanie zastavaného územia s extravilánom so

stanovením hranice územného rozvoja obce, ktorá je potrebná
pre prípad, že obec bude mat vypracovaný projekt pozemkových
úprav. Po schválení ÚPD bude táto hranica zapracovaná do PPÚ.
ozelenenie polnohospodárskej krajiny, čo by mal zabezpečit
miestny územný systém ekologickej stability.
do riešenia celého chotáru Michala nad Žitavou
regulatívy priestorovo-funkčného využitia
(rešpektovanie všetkých urbanisticko-architektonických
a prírodných daností, napr. ŠPR Žitavský luh).

spadajú i
územia

limitov
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Vyhodnotenie prírodných podmienok
výstavby z hladiska PPF.

jednotlivých lokalít

V navrhovaných lokalitách výstavby neexistujú závlahové a
odvodňovacie zariadenia.

Výhladove sa v predmetných územiach s ich zriadením
neuvažuje.

V katastrálnom území Michal nad Žitavou sa zatial projekt
pozemkových úprav ne spracováva . Dokumentácia dedinského
modelového chotára má vo svojej grafickej časti zakreslenú i
hranicu dalšieho územného rozvoja, ktorá zahŕňa všetky pozemky,
ktoré v prípade spracovania PPÚ nebudú do neho zahrnuté.

Ani jedna z navrhovaných lokalít sa nenachádza na pozemkoch
s extrémnymi podmienkami (strže, meandre a pod.)

Pozemky ohrozené vodnou eróziou
predmetných lokalitách. Veterná erózia
severozápadnej časti územia, ale opät
riešených lokalitách evidentný.

nie sú evidované
sa prejavuje hlavne

jej vplyv nie je

v
v
v

BPEJ najlepšej polnohospodárskej pôdy sú:
019.01 - 1 bonitná skupina
022.01 - 1 bonitná skupina
023.01 - 2 bonitná skupina
039.01 - 2 bonitná skupina

Cena ornej pôdy
BPEJ sadzba Sk za m2

019.01
022.01
023.01
024.01
028.01
039.01
039.02
147.01

12,10
11,70
9,50
5,70
4,70
9,70
7,90
4,20

Horeuvedené BPEJ majú nasledujúcu charakteristiku:

019.01 - lužné pôdy na karbonátových aluviálnych sedimentoch
022.01 - lužné pôdy na nekarbonátových aluviálnych sedimentoch
023.01 - a sprašných hlinách (stredne (ažké, (ažké, velmi (ažké)
024.01
028.01 - lužné pôdy glejové na aluviálnych sedimentoch, velmi

tažké
039.01 - černozeme degradované na sprašiach, stredne (ažké
039.02
147.01 - erodované hnedozeme, stredne (ažké



- 45 -

Podla typologicko produkčného členenia sú horeuvedené
BPEJ začlenené nasledovne:

9.4 Charakteristika záberu poInohospodárskeho pôdneho fondu

019.01,022.01,023.01 - do skupiny 01 - najprodukčnejšie orné pôdy
024.01,039.01,039.02 - do skupiny 02 - vysoko produkčné orné pôdy
028.01 - do skupiny 03 - velmi produkčné orné pôdy
147.01 - do skupiny 04 - produkčné orné pôdy

Dokumentácia sídelného útvaru rieši nové funkčné využitie
územia na obdobie 15-20 rokov a to hlavne v oblasti bývania a
technickej vybavenosti.

Vyhodnotenie záberu PPF sa vykonáva iba mimo zastavaného
územia a predkladá sa na vyjadrenie nadriadenému orgánu ochrany
polnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý dáva rozhodnut ie podla
ustanovenie §-u 7 odst. 2 zákona SNR Č. 307/1992 Zb.

miestne lokality
druh výstavby
rozloha lokality
záber PPF
parcelné číslo
kultúra PPF
BPEJ
bonitná skupina
užívatel PPF

juhozápadná čast - okrajová
9 rodinných domov
0,72 ha
0,72 ha
410/12
orná pôda
039.01
2
PD

Vyhodnotenie záberu PPF v zastavanom území na súkromných
pozemkoch sa nevykonáva, nakolko o jeho funkčnom využití
rozhoduje Obecný úrad, resp. obecné zastupitelstvo v Michali nad
Žitavou.

Predstavujú ho hlavne lokality s navrhovanou výstavbou
rodinných domov na súkromných pozemkoch evidované ako preluky,
resp. nové stavebné pozemky na súkromných pozemkoch (prevažne
záhradách) .

Podla navrhovaného urbanisticko-architektonického riešenia
vyhodnocujeme:

Lokalita č. 1

1

Odvody
Vzhladom na to, že predmetná lokalita sa nachádza

polnohospodárskej pôde mimo intravilánu, vyčíslujeme odvody
výške 3,047 mil. Sk
(Celková výška odvodov je znlzená podla § S, odstav.
nariadenia vlády č. 19/1992 Zbierky zo dňa 15.12.1992 o 50 %).

na
vo

Lokalita č. 2
miesto lokality
druh výstavby

severná okrajová čast
technická vybavenost-vodný zdroj
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Tabuľka l.

Bilancia predpoklad, odňatia poľnohosp. pôdy pre realizáciu ','
....... . "
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:Lokab Celkové
-,

I.' .. : ......
, '

_. " ta od Odňatie orná pôda zeleninárske ploch, chmelnice viruce inte~.'.. '..

" o '. ,,' ňatia polncho ~. z toho z toho z toho
." ; polrr. pôdy na celkorr celkom celko\: :.f. ':',:' celkorr v bon. v bon v bon' pôdy lokalite ro ha ha ha ha ha ho...

c. v ha skup.' skup. skup:

1. 0,7200 0,7200 2 0,7200 ..

2. 0,1800 0,1800 1 0,1800

,
3.

Ilnlter 0,4800 01+800 5 0,4800
" .. ,

~.

SPOLU 1,3800 1,3800 1 0,1800
2 0,7200
5 0,4800

____ 'o
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10. Celkové rlesenie a rozsah konceptu dokumentácie "Dedinský
modelový chotár Michal nad Žitavou"

Podla stavebného zákona Č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zákona Č. 262/1992 Zb. §37 vyhlášky
č. 377/92 Zb. a podla požiadaviek obstarávatela - obce Michal 1<-
nad Žitavou po schválení zadávacieho dokumentu
územnohospodárskych zásad dňa 7.6.1994 pod Č. uzn. 3/940607 bol
vypracovaný koncept riešenia Dedinského modelového chotára
Michal nad Žitavou v troch exemplároch text a vo dvoch grafika,
ktorý zodpovedá operatívnemu prerokovaniu dokumentácie. Elaborát
obsahuje: .
- textovú čast
- tabulkovú čast
- grafickú čast - súčasný stav M 1:2880

- komplexný urbanistický návrh M 1:2880
výkresy inžinierskych sietí M 1:2880

- širšie vztahy M 1:10 000
- výkres vyhodnotenia PPF M 1:2880
- výkres miestneho ÚSES M 1:10 000

riešenie elektrických prípojok pre viničné
domčeky M 1:2880

Koncept riešenia bude vyvesený 30
pripomienkovanie fyzickým a právnickým
dní odo dňa prerokovania konceptu
stanovisko.

dní pred prerokovaním na
osobám a naJneskôr do 15
riešenla oznámia svoJe

Návrh rlesenia Dedinského modelového chotára Michal nad
Žitavou bude vypracovaný po skončení pripomienkového konania
obstarávatela na základe súborného stanoviska, obsahujúceho
pokyny na ukončenie prác a podmienky úpravy a doplnenia
navrhovaného riešenia Dokumentácia bude vypracovaná v 4
exemplároch, z ktorých 2 obdrží Obecný úrad v Michali nad
Žitavou, jeden stavebný úrad (ObÚŽP Šurany) a jeden si ponechá
spracovatel (SAŽP pobočka Nitra) .


