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1. Základné údaje

Prieskumy a rozbory sídelného útvaru sú vypracované na
základe objednávky Obecného úradu Michal nad žitavou.
V roku 1987 bol vypracovaný územnoplánovací podklad" Zoznam
pozemkov pre výstavbu rodinných domčekov" pre sídelný útvar,
teda celý priestorový proces bol riadený iba týmto podkladom.
V zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení zákona č. 262/1992 Zb. sa neuvádzajú

rodinných
pre tento

ustanovenia o zoznamoch pozemkov pre výstavbu
domčekov, ktoré boli nástrojom obstarávania pozemkov
druh výstavby.
Formovanie systémov osídlenia, urbanizácie a teda celého
priestorotvorného procesu je determinované celou škálou
ekonomických, technických, prírodných, sociálnych, politických
a iných podmienok. V súčasnej dobe nastali zmeny v ekonomickom
systéme (trhový mechanizmus) v celospoločenských cieioch
a predstavách o prostredí (ekOlogizácia a humanizácia
prostredia) a v politicko spoločenskom systéme
demokratizácia politického a spoločenského života).

sídelný útvar Michal nad Žitavou plní funkciu miestneho
významu. Nachádza sa v urbanizačnom priestore sídla obvodového
významu Šurany a patrí do okresu Nové Zámky.

2. Vymedzenie územia

Územie sídelného útvaru Michal nad Žitavou je vymedzené
jeho administratívnou hranicou. Na celé katastrálne územie
sídelného útvaru sa vztahujú všetky bilancie a údaje o obci
ako celku.

3. Záujmové územie a širšie vztahy

Záujmové územie sídelného útvaru Michal nad Žitavou
administratívne patrí do obvodu Šurany. Nachádza sa v okrese
Nové Zámky cca 8 km na juh od mesta Vráble.

Osídlenie tohto sídla je známe z čias neolitu. V území sa



nachádzajú archeologické pamiatky laténske sídlisko,
birituálne pohrebisko, sídlisko zo staršej a mladšej doby
rímskej, slovanské pohrebisko z doby veikomoravskej
a slovanské sídlisko z 10.-11. storočia. Obec s farou je
písomne doložená v roku 1332 pod názvom Sancti Michaelis,
vyvinula sa zo starého slovanského osídlenia. Patrila
zemianskym rodinám Dióssyovcov, Abaffyovcov, Thuróczyovcov
a i. Od roku 1560 do 17. storočia bola poplatná Turkom. V roku
1787 mala 76 domova 514 obyvateiov, v roku 1828 mala 72 domov
a 506 obyvateiov. Zaoberali sa poinohospodárstvom, ale
začiatkom 20. storočia asi tretina obyvateiov pracovala
v iných odvetviach.

Parcelácia veikostatku prebehla v roku
poinohospodárske družstvo bolo založené v roku 1949.

Obec Michal nad Žitavou z hiadiska geomorfologického leží
na západných svahoch Žitavskej pahorkatiny a na nive Žitavy.
Rovinný až pahorkatinný odlesnený chotár tvoria
mladotretohorné uloženiny, v doline Žitavy terasové uloženiny.

Nadmorská výška v katastri obce kolíše od 130 - 200 m n.m.
Stred sídla dosahuje 133 m n.m.

Staré rameno rieky Žitavy
prírodný výtvor a zásobuje
Požitavský luh vodou.

Rieka Žitava je zregulovaná, v letných mesiacoch sú
pomerne veiké problémy s množstvom vody v tomto toku, čím je
ovplyvnený povodňový režim a na neho viazané nivné ekosystémy
s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami.
Pôda je zastúpená černozemou v údolí rieky Žitavy, hnedozemou
naJma v pahorkatine. Je to kukurično - vinohradnícka oblast.
Nelesná zeleň v oblasti pahorkatiny je tvorená prevažne agátom
bielym s primiešanou bazou čiernou a ružou šípovou. V menšom
množstve sa v údoliach vyskytuje javor poiný, orech vlašský,
ojedinele cer, vo väčšom množstve vŕby.

Z hiadiska klimatického patrí obec do teplej
klimatickej oblasti, má teplú a suchú klímu. Priemerná ročná
teplota je 9°C, priemerné množstvo zrážok je 600 mm.

Obec je tvorená katastrálnym územím s jedným sídelným
útvarom. Má poinohospodársky charakter s obmedzenou
rozptýlenou nelesnou zeleňou.

1926.
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je vyhlásené za Chránený
Štátnu prírodnú rezerváciu
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Dopravné spojenie sídelného útvaru je vybudované, čo má vplyv
i na architektonickú tvorbu pri organizovaní priestoru
a hmoty.

4/ Základné demografické údaje

Vývoj obyvateistva v sídelnom útvare Michal nad Žitavou
možno hodnotit podia prístupných materiálov od roku 1970, ked
žilo na území 941 obyvateiov. Obdobie po prvej svetovej vojne
bolo obdobím s nízkou životnou úrovňou a nezamestnanostou.

Poinohospodársky charakter južného Slovenska
s roztrieštenou výrobou nestačil pohltit všetky zdroje
pracovných síl, čo vyvolalo skrytú nezamestnanost. Priemysel
svojím rozvojom nevytváral dostatočné množstvo pracovných
príležitostí pre ekonomicky aktívne obyvateistvo, preto mnohí
iudia odchádzali za zdrojom obživy do iných oblastí republiky.
podia výsledkov z posledného sčítania iudu, domov a bytov
z roku 1991 mala obec Michal nad žitavou celkom 682
obyvateiov, z toho 363 žien a 319 mužov. sídlo svojím počtom
obyvateiov patrí do veikostnej skupiny obcí 500 999
obyvateiov.

Rozloha, vývoj obyvateistva - 1970, 1980, 1991

Trvale bývajúce obyv. z úhrnu
žienRozloha / ha /

1991 1980 1970
819 682 828 941 363

Významným kvalitatívnym ukazovateiom zloženia ekonomicky
aktívneho obyvateistva je jeho vekové zloženie. Obec má
nepriaznivé zloženie, pretože značný podiel pripadá na
vekove najstaršie obyvateistvo.



v rozširovaní súkromného sektoru. Nastal rozvoj
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Podľa zastúpenia vekových skupín je ich zloženie nasledujúce:

Vek abs.počet ~o

O - 14 116 17.0
produktívny vek 368 54.0
poproduktívny vek 198 29.0
Spolu 682 100.0

Podiel obyvateľov v produktívnom veku zostáva stabilný.
V roku 1991 dosiahla obec počet 316 ekonomicky aktívnych

obyvateľov, z toho 137 žien. V percentuálnom vyjadrení to
predstavuje 46.5 % z celkového počtu obyvateľov. Od roku 1991
sa začala prejavovat i v obci Michal nad Žitavou
nazamestnanost. Sociálno-ekonomické zmeny sa odrazili aj

podnikateľských aktivít, ktorými sa vytvorili podmienky pre
prínos aj vlastnej obce. Tým sa vytvorila možnost zotrvania
obyvateľov v mieste trvalého bydliska - v obci. Ďaľšiu možnost
poskytujú zmeny vo vlastníckych vztahoch k pôde.

V sídelnom útvare sa v súčasnosti prejavili
najvýraznejšie zmeny v členení ekonomicky aktívneho
obyvateľstva, v podiele robotníkov nepoľnohospodárskych
profesií, ktorý poklesol o 4,2%. Vzrástol počet zamestnancov,
poklesol počet robotníkov a členov poľnohospodárskych
družstiev. V uplynulom období nastala stagnácia v náraste
obyvateľov v sídelnom útvare, vznikom spoločenských zmien
sa uvažuje s prílivom obyvateľstva.
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5. Bytový fond

Za posledné 3 sčítacie obdobia v Michali nad Žitavou sa
počet domov, bytov a obyvate1ov vyvíjal takto:

Počet Počet Počet Počet
Rok obyv. bytov obyv. domov neobýv. bytov neobýv.domov

1970 252 250
1980 254 254
1991 239 238 35 35

Za obdobie 1970 - 1991 bol v bytovom fonde obce tento pohyb
stav 1970 252
prírastky O
úbytky 13
stav 1991 239

Odpad bytového fondu činil 5.15 % zo stavu v roku 1970.

Trvale obývané byty mali v obci Michal nad Žitavou v roku
1991 tieto základné ukazovatele

Počet - obyvate10v
- bytov

Obývanosť.

682
239

2.85 obyv./byt

Obytn á plocha bytov v m2
m2 obytnej plochy na 1 osobu
m2 obytnej plochy na 1 byt

11416 m2
16.8 m2
47.8 m2

Bytová výstavba prebiehala formou rodinných domov.
V súčasnosti nastáva renesancia vidieka ako sídla s trvalým
alebo prechodným bývaním, preto sa počíta s dalšou výstavbou
v dvoch nových lokalitách v rozsahu 30 bytových jednotiek.

Výstavba by sa mala realizovať. pOd1a urbanistického
návrhu.
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6. Výroba

Výrobnú zónu predstavuje potnohospodárske stredisko
pozostávajúce z dvoch častí - mechanizačné stredisko a areál
s výkrmom ošípaných. Družstvo poskytovalo v roku 1991 60
pracovných príležitostí. Mechanizačné stredisko sa nachádza
v juhovýchodnej časti sídelného útvaru a areál na chov
ošípaných vo východnej časti. Nové druhy a formy hospodárenia
v oblasti potnohospodárskej výroby sa nevyskytli. Vzhtadom na
súčastný stav hospodárskych zvierat cca 300 ks možno
konštatovat, že požadované pásmo hygienickej ochrany je
dodržané.

V obci sa nachádza areál
Výhtadove sa neráta s väčším
plochy~

Taylor a píla.
nárokov na nové

výroby obuvi
rozvojom a bez

7. Občianska vybavenost

Prieskumy a rozbory zariadení občianskej vybavenosti
v sídle Michal nad Žitavou sú spracované podta nasledovných
skupín :

- školstvo a výchova
- kultúra a osveta
- zdravotníctvo
- telovýchova a šport
- obchod
- stravovanie a ubytovanie
- služby
- verejná administratíva

Školstvo a výchova

V riešenom sídle Michal nad Žitavou sa zo školských
zariadení nachádzajú: materská škola, základná škola. Uvedené
zariadenia sú vyhovujúce.

Kultúra a osveta

Objekt obecného úradu je možné využívat pre činnosti
kultúry a osvety.



Zdravotnícke
stredisko v obci.

služby poskytuje obyvate1om zdravotné
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Zdravotníctvo

Telovýchova a šport

Telovýchovné a športové plochy
a predstavuje ich futbalové ihrisko a
škole a materskej škole.

zaberajú spolu 1.8 ha
ihriská pri základnej

Obchod

Z obchodnej vybavenosti sa v riešenom sídle nachádzajú
dva obchody s potravinami, pohostinstvo a obchod s rozličným
tovarom.

stravovanie a ubytovanie

Zariadenia občianskej vybavenosti tejto skupiny sa v obci
nenachádzajú.

Služby

Služby charakterizuje skupina nevýrobných služieb - Dom
smútku, cintorín, dvor pri obecnom úrade.
Zariadenia pre služby sú vo vyhovujúcom stave.

Verejná administratíva

Zo zariadení administratívy nachádza sa v obci Michal nad
Žitavou pošta, požiarna zbrojnica, obecný úrad a farský úrad.
Všetky zariadenia vyhovujú.

8. Rekreácia a šport

Sociálno - ekonomický charakter sídla Michal nad Žitavou
spôsobuje, že súčasné i výh1adové nároky domácich obyvate1ov
sú nízke. Značný podiel svojho vo1ného času obyvatelia
vyuzlVa]U pri individuálnej forme hospodárenia v záhradkách
a súkromných vinohradoch. Prejavuje sa tendencia realizovat
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hospodársko - rekreačné areály so zmlesaným využitím. Zóna
zotavenia, ktorú tvoria individuálne vinice s viničnými
domkami, ešte nie je sformovaná.

Areál zotavenia vnútornej časti sídla tvorí športový areál
s futbalovým ihriskom a sociálno prevádzkovým objektom.
výh1adove dobudovanie parku v strede obce a rekonštrukcia
kaštie1a s parkom vo východnej časti sídla by mohli plni-t
funkciu rekreačnej zóny.

9. Doprava a dopravné zariadenia

Širšie vztahy
Sídelný útvar Michal nad Žitavou leží mimo hlavných

urbanistických osí a tým aj mimo hlavných dopravných uzlov.
Hlavná cesta III.triedy č.05146 je situovaná v smere sever
-juh a prechádza približne stredom obce. S výh1adom do r.2015
táto komunikácia nebude rozširovaná. Pri danom stave a hustote
premávky je však vyhovujúca.

Severný úsek cesty je situovaný v smere Lúčnica nad
Žitavou Vráble a južný úsek je smerom na Nové Zámky.
ostatné komunikácie sú len miestneho významu, tvoria spojovací
systém medzi jednotlivými čas-tamiobce.

V rámci spádového územia sú nasledovné cesty
III.tr., ktoré majú predovšetkým regionálny význam:

III./ 06416 - Vajka nad žitavou - Melek
III./ 05141 - Dyčka - Paňa - Ve1.Cetín
III./ 05146 - Michal nad Žitavou - Dyčka - Vráble
III./ 05146 - Michal nad Žitavou Kme-tovo-

M.Maňa - Ú1any nad Žitavou - Šurany
Všetky tieto cesty svojim technickým stavom vyhovujú

dopravným nárokom kladeným na ne, hoci ich šírka v korune sa
pohybuje v rozmedzí 5,50 až 6,50 m. Povrch vozoviek tvorí
1ahký živičný kryt.

Železničná doprava zabezpečuje osobnú prepravu osôb na
trase Top01čianky N. Zámky. V aalšej etape rozvoja sa
neuvažuje s rozšírením železničnej trate. Najbližšia nákladná
stanica je v Šuranoch, resp. vo Vrábloch.

~-------------------
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Hromadná preprava osôb je zabezpečovaná prímestskou
autobusovou dopravou SAD. Jedná sa o autobusové linky 88109
- Vráble - Šurany - N. Zámky a 87311 - Vráble - Ú1any nad
Žitavou - Šurany - N. zámky. Vráble, Šurany a N.Zámky majú
dobré nadväznosti na dia1kové linky.

Dochádzkové vzdialenosti

ŽSR SAD
km čas

Vráble
Šurany
N.Zámky

16
26

35 min.
52 min.

km
10
10
30

čas
25 min.
21 min.
48 min.

Železničná doprava

Cez sídelný útvar Michal nad Žitavou prechádza železničná
trat č. 396 - Zlaté Moravce - ú1any nad Žitavou - N.Zámky. Jej
význam je lokálny. Prevádzka je nerentabilná z toho dôvodu, že
rezort dopravy v predchádzajúcom období uvažoval s jej
zrušením. Táto trat má význam naJma z h1adiska nákladnej
dopravy. Jej trasa z h1adiska sídelného útvaru a hlavne
kolíznych uzlov s cestnými trasami je nevhodná.

Analýza automobilovej dopravy

V súčasnosti sú v obci tri autobusové zastávky - pri
miestnom futbalovom ihrisku, pri pohostinstve v strede obce
a pri zdravotnom stredisku. Pod1a starostu obce je tento počet
zastávok dostačujúci, vrátane počtu autobusových spojení. Zo
strany obce nebol nárokovaný väčší počet liniek u SAD
v Nových Zámkoch.

S iným druhom dopravy v obci Michal nad Žitavou sa
neuvažuje.
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Rozbor cestnej siete

Základnú dopravnú siet tvorí hlavná cesta
lll.tr.č.05146 s pri1ahlými ved1ajšími spevnenými plochami
k jestvujúcej lBV. Hlavný smer dopravy smeruje na N. Zámky
a na Vráble. Všetky cesty sú živičné a v dobrom technickom
stave. Križovatky nie sú zložité, vybavené sú len dopravnými
značkami "stoj, daj prednost v jazde", "Daj prednost
v jazde". V obci nie je riešená svetelná signalizácia
križovatiek.

Cyklistická doprava

Cyklistická doprava je v daných obecných podmienkach
tradičnou formou dopravy v obci. Premávka cyklistov je na
štátnej ceste. Z úsporných dôvodov s výstavbou cyklistických
trás sa neuvažuje a nie sú ani priestory pre ich vybudovanie.

Pešia doprava

Vybudované sú betónové chodníky po oboch stranách vozovky.
Šírka chodníka je 1,1 až 1,5, v niektorých miestach sú
chodníky širšie. Od komunikácie sú chodníky oddelené
existujúcimi vegetačnými pásmi.

Parkovacie plochy

V súčasnosti je v obci 13 oficiálnych parkovacích miest,
5 miest je pri miestnom pohostinstve a 8 miest pri obecnom
úrade. Uvažuje sa s dobudovaním 30 parkovacích miest pre
osobné automobily pri futbalovom ihrisku + 2 parkovacie miesta
pre autobusy. Pri pohostinstve dobudovat 16 parkovacích miest
pre osobné autá.

Podzemné garáže v obci nie sú a ani nebudú riešené.
Miestna hromadná doprava v obci neexistuje.
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10. Vodné hospodárstvo

Zásobovanie pitnou vodou

sídelný útvar Michal nad Žitavou nemá v súčasnosti žiaden
centrálny zdroj ne závadnej pitnej vody. Občania sú zásobovaní
pitnou vodou z vlastných zdrojov - kopaných studní.Tieto vodné
zdroje sú vždy 100 % hygienicky nezávadné.

Jestvujúci vodný zdroj HM - 2 s výdatnostou 2 1.s-1 nie
je hygienicky čistý, z dvoch rozborov je zrejmá prítomnost
malého množstva arzénu, čo vyžaduje vybudovanie úpravne vody.

Ďalšie alternatívy verejného rozvodu pitnej vody sú
navrhované z vodného zdroja v Lúčnici nad Žitavou cca 2,0
- 2,3 1.s-1, resp. prívod pitnej vody z južnej strany obce zo
smeru Kmetovo a z dia1kového privádzača Gabčíkovo - N.Zámky
- Želiezovce.

Kanalizácia a čistenie odpadových vÔd

V obci nie je vybudovaný kanalizačný systém, splaškové
vody sú zachytávané v izolovaných žumpách.Problém je vyvážanie
splaškových vôd do ČOV Šurany.

výh1adové zámery sú vo vybudovaní kanalizačného systému
a vybudovanie ČOV pre 1000 ekvivalentných obyvate10v (EO).

V mieste vyústenia čistej vody z ČOV do rieky Žitavy bude
pravý svah upravený tak, aby nedochádzalo k erózií pri1ahlých
priestorov.

Kanalizácia v obci je situovaná tak, že do hlavného
zberača na hlavnej ceste sú zaústované jednotlivé vetvy.

ČOV je navrhovaná pre 1000 EO s výh1adom nárastu
obyvate10v do r.2015. Typ čističky - biologická čistička typ
PROX TEC.

11. zásobovanie plynom

Rozvod plynu v obci nie je realizovaný. Obecný úrad
plánuje do r.1997 realizovat rozvod plynu zo smeru Dyčka
- Vráble - Lúčnica nad Žitavou - Martinová, resp. z južného
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smeru od obce Kmetovo. Vo výkrese širších vztahov v M = 1 :
2880 sú rozkreslené alternatívne trasy rozvodu stredotlakového
plynu o tlaku 300 kPa.

12. Energetika

Sídelný útvar Michal nad Žitavou je zásobovaný
elektrickou energiou zo 110/22 kV trasformovne N.Zámky
- Levice - Nitra 22 kV vzdušným vedením č.248 prierez 3 x 95
mm2 AlFe.

a/ Súčasný stav

V obci Michal nad Žitavou sú štyri transformátory
- jeden transformátor portálový o výkone 400 kW

- situovaný je smerom k smetisku
- jeden transformátor portálový o výkone 100 kW

- situovaný pri obecnom úrade
- dva transformátory stožiarové á 250 kW - situované

sú pri budúcej ČOV a p01nohospodárskom družstve
Celkový súčasný výkon je 1000 kW.

b/ Navrhovaný stav

- transformátor o výkone 400 kW zostane v pôvodnom
výkone

- trasformátor o výkone 100 kW bude zrekonštruovaný na
výkon 630 kW

- dva transformátory - 2 x 250 kW - zostanú v pôvodnom
návrhu

- návrh stožiarového transformátora400 kW
- situovanie pri jestvujúcom vodnom zdroji HM - 2a.

Toto situačné umiestnenie nového trasformátora je výhodné pre
prípad sprevádzkovania tohoto vodného zdroja a blízkost
rodinných domov, kde je uvažované aj elektrické vykurovanie.
Transformátory sú zhruba pravidelne rozložené po celej obci.
Celkom jestvujúci navrhovaný elektrický výkon je 1930 kW.

Verejné osvetlenie je navrhované na sekundárnej vonkajšej
sieti s prierezom vodičov 16 mm2AlFe. Osvet10vacie telesá sú
typu OSRAM, upevnené na podporných bodoch sekundárnej siete
pomocou výložníkov.
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cl Slaboprúdové rozvody

Slaboprúdové rozvody sú jestvujúce vzdušné I čast aj
podzemných vedení I vedené na drevených stípoch. S podzemným
rozvodom slaboprúdových vedení sa v doh1adnej budúcnosti
neuvažuje. Počet požiadaviek na telefónne prípojky Okresná
správa spojov v Nitre stačí realizovat. Obec Michal nad
Žitavou je napájaná z ATU Vráble.

dl Zásobovanie teplom

zásobovanie teplom v obci je riešené individuálne pre
každý rodinný dom (resp. dvojdom a dvojbytovka). Objekty
spoločenského významu (kultúrny dom, pohostinstvo, obecný
úrad a pod.) majú zásobovanie teplom riešené tiež
individuálne. S výstavbou centrálnej kotolne v obci sa
v doh1adnej dobe neuvazu]e.

Hlavným vykurovacím médiom v súčasnosti je uhlie
a drevo. V rámci celého sídelného útvaru je zvýšená možnost
úletu škodlivín do ovzdušia.

Pod1a súčasného prieskumu v obci je záujem o elektrické
vykurovanie domácností cca v 68 domácnostiach. Tento druh
vykurovania je závislý na rekonštrukcií trasformátora 100 kW
a na výstavbe nového 400 kW stožiarového transformátora.

V r. 1995 - 97 sa uvažuje s plynofikáciou obce, čím by
sa úplne vylúčilo vykurovanie na tuhé palivo, čo by v značnej
miere prispelo k ozdraveniu životného prostredia. Predpokladá
sa aj zníženie počtu domácností s elektrickým vykurovaním len
na 35 - 40 domácností a vzniknutá rezerva by sa dala
v budúcnosti využit pre podnikate1ské zámery v obci.

výh1adovo je možné uvažovat s dia1kovým vykurovaním
z odpadového tepla z JE Mochovce.

13. Nakladanie s odpadmi

V súčasnosti má Michal nad Žitavou zabezpečovaný odvoz
tuhého komunálneho odpadu na miestnu skládku, ktorá je
legalizovaná kompetentnými orgánmi.

Situovaná je západným smerom od obce. Rozmery skládky 90
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/m3/. Sprevádzkovanie
posudok skládky bol

x 150 m , celkový objem skládky je 75512
skládky je od roku 1992, odborný
vypracovaný firmou INGEO, a.s. Žilina.

Na túto skládku sú vyvážané TKO z pri1ahlých obcí
s celkovým počtom obyvate10v 9867, rodinných domov 3075
a z 27 verejných inštitúcií, škôl a pod. Za uložené množstvá
tuhého odpadu susedné obce platia poplatky pod1a zmluvných
dohôd.

Skládka je oplotená, strážená, riešená je požiarna
ochrana. Zriadením legalizovanej skládky sa zamedzí vzniku
divokých skládok, ktoré ve1mi negatívne zatažujú životné
prostredie.

Na exponovaných miestach v určitých obdobiach obecný úrad
zabezpečuje pristavovanie kontajnerov na hrubý odpad
z domácností.

14. Ochrana potnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho
fondu

a/ p01nohospodársky pôdny fond

Uplatnenie ekonomickej reformy v potnohospodárstve
predpokladá i zásadné zmeny v prístupoch k pôde ako
základnému výrobnému prostriedku. Dochádza k početným zmenám
užívate1ských vztahov a k zmene hraníc pozemkov jednotlivých
užívate10v. K týmto zmenám sa pripájajú i tie, ktoré sú
spôsobené a ovplyvnené prírodnými podmienkami, ako je
zvyšovanie vodnej erózie spojené s odnosom humusu, zmena
fyzikálných a chemických vlastností pôdy, vodných režimov
v okolí vodných tokov, rekultivačné zásahy a pod.

K výraznej zmene došlo i v oblasti oceňovania
potnohospodárskej pôdy. Oceňovanie vychádza zo základnej
klasifikačnej jednotky - bonitovanej pôdnoekologickej jednotky
/BPEJ/. Všeobecne sa pod týmto pojmom rozumie špecifický
územný celok, ktorý v dôsledku svojrázneho pôsobenia zložiek
prostredia, predovšetkým pôdy, klímy a reliéfu má konkrétne
stanovištné vlastnosti, vyjadrené určitou hodnotou produkčného
potenciálu.

Katastrálne územie obce Michal nad Žitavou možno
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charakterizovat ako intenzívne po1nohospodársky obrábané
s vysokým stupňom zornenia, na ktoré mal v minulosti značný
vplyv ineregulovaný tok rieky Žitavy vo východnej časti
katastru, kým západná čast má pahorkatinný charakter s miernym
dopadom vodnej erózie a splavovania živín. Ako už bolo
uvedené, dopad na tieto vlastnosti maJu prírodné danosti
územia. Katastrálne územie sa nachádza na rozhraní Žitavskej
pahorkatiny a Žitavskej nivy, ktoré sú súčastou Podunajskej
pahorkatiny.

štruktúra po1nohospodárskeho pôdneho fondu je nasledujúca

kultúra výmera /ha/ ~ z po1.pôdyo

orná pôda 592 82
vinice 70 10
záhrady 31 4
ovocné sady 16 2
trvalé trávne porasty 12 2
po1nohosp.pôda 721 88
celková výmera k.ú. 819 100

Prevažná čast pôd v katastri predstavuje orná pôda
zaradená do 2.bonitnej skupiny s výrazným zastúpením BPEJ
č.039.01. Konfigurácia terénu umožňuje pestovania vínnej révy,
ale i ovocných stromov, hlavne jabloní. Tieto sa nachádzajú
v západnej časti katastru.

Na základe pôdoznaleckého posúdenia a hodnotenia
produkčnej schopnosti pôdy je prevažná čast zaradená
(z celkového počtu 14 skupín) do produkčnej skupiny 02,
charakterizovaná ako vysoko produkčné orné pôdy s priaznivými
fyzikálnymi vlastnostami a stanovištnými podmienkami pre
výhodné pestovanie po1nohospodárskych plodín, hlavne obilovín.
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Pod1a zistenia BPEJ v okolí zastavaného územia obce
Michal nad Žitavou je ocenenie ornej pôdy nasledujúce

bod BPEJ sadzba za m2

019.01 12.10
022.01 11.70
023.01 9.50
024.01 5.70
028.01 4.70
039.01 9.70
039.02 7.90
147.01 4.20

Záver: vzh1adom na zaradenie PPF do kategórie
vysokoprodukčných pôd je potrebné maximálne šetrit záberom PPF
pre stavebnú činnost a rešpektovat zákon č.307/1992 Zb.
o ochrane p01nohospodárskeho pôdneho fondu.

bl Lesný pôdny fond

Katastrálne územie obce Michal nad Žitavou je
charakterizované ako intenzívne p01nohospodársky obrábané
s vysokým podielom ornej pôdy. Zastúpenie lesného pôdneho
fondu je predstavované výmerou cca 8 ha t.j. 10.14 %
z celkovej výmery katastru. Pôvodné lesné porasty boli
odstránené a zachovali sa hlavne vo východnej časti katastru,
ako zvyšky lužného lesa. Svojou prítomnostou oživujú monotónny
ráz rozsiahlych plôch ornej pôdy. Zastúpením lesného pôdneho
fondu zaraauje sa kataster medzi územia s nízkou lesnatosiou
a preto je potrebné ich plochy chránit a zabránii nežiadúcemu
záberu pre lokality so stavebnou činnostou. Významná lokalita
lužného lesa je na toku starého ramena Žitavy.
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15. Problémové javy

l. Z h1adiska starostlivosti o životné prostredie je nutné
posúdiť. vplyv skládky TKO voči sídelnému útvaru
predstavujúcemu zónu bývania

2. Zachovať. štátnu prírodnú rezerváciu Požitavský luh s jej
viazanyml nivnými ekosystémami - rastlinnými a živočíšnymi
spoločenstvami.

3. Areál športu - futbalové ihrisko so sociálno - prevádzkovým
objektom sa nachádza v ochrannom pásme železnice.

4. Územie tvorené z nadmerných záhrad
zakladaní stavieb zvýšenú pozornosť.I
plocha je podmáčaná.

si vyžaduje pri
nak01ko vymedzená

5. Areál P01nohospodárskeho družstva s
spôsobuje nadmerný zápach posúdiť.
arálu

výkrmom ošípaných
možnosť.ozelenenia

6. Mechanizačné stredisko P01nohospodárskeho družstva
spôsobuje nadmerný hluk v obytnej zóne sídla - zvážiť.
možnosť.rozvoja podnikate1skej činnosti

7. Cintorín s domom smútku je nevhodne situovaný. V centrálnej
časti obci nie je možné dodržať.100 m hygienické pásmo voči
zástavbe rodinných domov

8. Objekt kaštie1a s parkom je v súčasnosti v nevyhovujúcom
stave. Postupne treba realizovať. rekonštrukciu parku a
objektu kaštie1a

9. V západnej časti sídelného útvaru je územie s výraznou
svahovitosť.oua potenciálnou vodnou eróziou

10. Stará Žitava je vyhlásená za Chránený prírodný výtvor
a zásobuje Štátnu prírodnú rezerváciu "Požitavský luh"
vodou. Je treba zachovať. pôvodný profil toku rieky Žitavy
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a jej sprievodné porasty, zlepšit fyzikálne a chemické
parametre vôd Žitavy

11. Vodný zdroj v severnej časti obci HM - 2 s výdatnostou
2 1.s-1 má ochranné pásmo 50 m

Ochranné pásma

Pri riešení Dedinského modelového chotára Michal nad
Žitavou je potrebné rešpektovat pásma hygienickej ochrany
a iné ochranné pásma.

V predmetnom území najväčším znečistovateiom ovzdušia
i podzemných vôd je poinohospodárske družstvo s ochranným
pásmom 200 m pri výkrme ošípaných a 130 m od mechanizačného
strediska voči bývaniu.

Vzhiadom na to, že obec nemá vybudovaný vodovod, je
potrebné dodržat 100 m pásmo hygienickej ochrany od cintorína.
V prípade realizácie celoobecného vodovodu sa pásmo znižuje na
50 m ,

V sídelnom útvare je nutné dodržat ochranné pásmo skládky
TKO voči bývaniu 200 m až 500 m.

Ochrana kultúrnych pamiatok

v obci Michal nad Žitavou sú chránené objekty :
kostol rímskokatolícky, rokokový z roku 1778
s cintorínom, nachádza sa v centre obce
kaštiei postavený v romantickom slohu z 19.a
20.stor. s pravdepodobnou inšpirácou nemeckej a
vidieckej architektúry

16. Odporúčanie daišieho postupu prác na úlohe "Dedinský modelový
chotár" Michal nad Žitavou :

Na základe spracovaných prieskumov a rozborov
odporúčame nasledovný postup pri vypracovaní úlohy
" Dedinský modelový chotár " v riešenom území

l. Vypracovanie, prerokovanie a schválenie
Územnohospodárskych zásad

2. Vypracovanie územno-plánovacieho dokumentu "Dedinský
modelový chotár" pre obce Michal nad Žitavou podia
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stavebného zákona č.50/76 Zb., ktorý bude obsahovat
textovú, tabulkovú a grafickú čast

- súčasný stav v Ml: 2880
- komplexný urbanistický návrh Ml: 2880
- výkres inžinierskych sietí M l 2880
- širšie vztahy
- výkres vyhodnotenia PPF Ml: 2880
- výkres miestneho územného systému ekologickej

stability (M-ÚSES) Ml: 10 000


