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a/ Dôvody obstarania zadávacieho dokumentu

Vypracovanie dokumentácie dedinského modelového chotára pre
sídelný útvar Michal nad Žitavou obstaral Obecný úrad Michal nad
žitavou. spracovateiom dokumentácie je Slovenská agentúra
životného prostredia, pobočka v Nitre. DÔvodom obstarania
dokumentácie je skutočnost, že rlesený sídelný útvar nemá
vypracovaný územný plán, ktorý by riešil špecifický prístup
k organizácii priestoru a hmoty, uplatňovaním širšieho spektra
poznatkovo prírode, prírodných systémov a človeka s preferenciou
environmentálnych faktorov, ktoré sú jedným z hlavných východísk
tvorby. V roku 1987 bol spracovaný územnoplánovací podklad
"Zoznam pozemkov pre výstavbu rodinných domčekov" pre celý
sídelný útvar Michal nad Žitavou. V zákone č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č.
262/1992 Zb. sa neuvádzajú ustanovenia o zoznamoch pozemkov pre
výstavbu rodinných domčekov, ktoré boli nástrojom obstarávania
pozemkov, pre tento druh výstavby. Spracovaný a schválený zoznam
mÔže len dočasne plnit funkciu podkladu pre územné, prípadne
zlúčené so stavebnÝm konaním.

Na základe podkladov a údajov už spracovaných a poskytnutých
spracovateiovi dokumentácie a prieskumov súčasného stavu Obecný
úrad rozhodol o obstaraní vypracovania dokumentácie pre sídelný
útvar ako záväzného podkladu aalšej výstavby v obci. Prieskum
poskytol celkový obraz o stave jednotlivých funkčných zložiek /
bývanie, občianska i technická vybavenost, zotavenie a voiný čas,
resp. šport/. Boli zistované a skúmané plochy aalšieho rozvoja,
vyhovujúce lokálnym podmienkam v rámci uplatnenia lineárneho
cestného princípu vnútornej nosnej sústavy.

Riešenie obce Michal nad Žitavou, ako modelové územie
krajinnej ekológie sídla poinohospodárskeho charakteru nížinného
typu na Slovensku sa spracováva podia stavebného zákona č.
50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
zákona č. 262/1992 Zb. a uznesenia vlády SR č. 619/93 - dedinské
modelové chotáre. Záväzným podkladom pre riešenie je hranica
zastavaného územia stanovená k 1.1.1990. Okrem tejto hranice ~
sa uvažuje v územnom pláne i s hranicou rozvoja obce.
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bl Predbežné vymedzenie riešeného územia, vetkost sídelného
útvaru a jeho predpokladaný rozvoj

Sídelný útvar Michal nad Žitavou 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 Lúčnica nad Žitavou, v ]uznej časti
s Kmetovom, po východnej strane leží Melek a v západnej časti
Vetký cetín. Celkove má katastrálne územie veimi členenú hranicu.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 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 potnohospodárstvom.

Obec Michal nad Žitavou z htadiska geomorfologického leží na
západných svahoch Žitavskej pahorkatiny ana nive Žitavy.
Kataster má rovinný a 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
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.
Z hiadiska klimatického patrí obec do teplej klimatickej oblasti,
má teplú a suchú klímu. Priemerná ročná teplota je asi gO C,
priemerné množstvo zrážok 600 mm.
Obec je tvorená jedným katastrálnym územím s jedným sídelným
útvarom. Má potnohospodársky charakter s rozptýlenou nelesnou
zeleňou.
Z hiadiska vztahov k vyššej územnej jednotke patrí Michal nad
Žitavou administratívne do Obvodného úradu Šurany.
Dopravné spojenia sídelného útvaru zodpovedá podmienkam, čo má
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vplyv i na aalšie architektonické koncepčné tendencie.
Prieskumy a rozbory sú východiskovým materiálom pre vypracovanie
konceptu riešenia dedinského modelového chotára obce Michal nad
Žitavou.
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cl Základné demografické údaje

Podta výsledkov a posledného sčítania tudu, domova bytov
z roku 1991 mal sídelný útvar Michal nad Žitavou celkom 682
obyvatetov, z toho 363 žien a 319 mužov. Obec svojím počtom patrí
do vetkostnej skupiny obcí s počtom 500 - 999 obyvatetov.

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

Obec má nepriaznivú vekovú štruktúru, v ktorej značný podiel
pripadá na vekove najstaršie obyvatetstvo.

Podta zastúpenia vekových skupín ich zloženie je nasledujúce:

vek počet obyvatetov ~o

0-14
produktívny vek
poproduktívny vek

116
368
198

30,3
40,7
29,0

s p o l u 682 100,0

Podiel obyvatetov v produktívnom veku ostáva stabilný. Pokles
obyvatetov v obci bol spôsobený tým, že ekonomicky aktívne
obyvatetstvo odchádzalo za prácou mimo svojho trvalého bydliska
hlavne do miest Nové Zámky, štúrovo a Vráble.
V roku 1991 v sídelnom útvare Michal nad Žitavou bolo 316
ekonomicky aktívnych obyvatetov z toho 137 žien. V percentuálnom
vyjadrení to predstavuje 46,5 % z celkového počtu obyvatetov. Na
ekonomickej aktivite obyvatetov sa už v roku 1991 začala
prejavovat nezamestnanost.

Novým momentom spoločensko-ekonomických zmien je
komerčno-podnikatetská činnost a majetko-právne súvislosti, ktoré
vstupujú do koncepčno-realizačného procesu vývoja obce Michal nad
Žitavou. l kea v súčasnej dobe nárast obyvatetov v SÚ sa
neprejavoval, nastala určitá stagnácia, uvažuje sa v budúcnosti
s prílivom obyvatetstva. Preto je nutné správne odštartovanie



vývojového formovania jednotlivých zložiek urbanistickej tvorby
na úrovni sídla.

Z uvedeného demografického preh1adu vyplýva, že do roku
2005 je v l. etape predpokladaný rast obyvate1stva cca 750 a do
r.2015 je prognóza nárastu až do 1000 obyvate1ov.
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dl Požiadavky a podmienky pre r1esenie prestavby sídelného útvaru
a využitia plôch, r1esenie jednotlivých funkčných zón pre
urbanistickú kompozíciu sídelného útvaru

Medzi hlavné úlohy riešenia sídelného útvaru je formovanie
rozvoja obce a zohľadnenie predložených opodstatnených
požiadaviek Obecného úradu Michal nad Žitavou. Požiadavky sa
týkajú hlavne ďalšej výstavby rodinných domov, vybudovania
drobných podnikateľských aktivít, nechat výraZne]S1e pôsobit
atraktivity v obci i v celom katastri, riešit predpoklady rozvoja
cestovného ruchu a postrehnút nedostatky a hodnoty v oblasti
občianskej vybavenosti komerčného charakteru / stravovanie,
ubytovanie, maloobchod/.

Pri riešení požiadaviek Obecného úradu je potrebné
uplatňovat princípy atraktívnosti a dojmovej bohatosti hmotovej
štruktúry pri zachovaní vzájomných väzieb a využitia územia
v troch základných zónach sídelného útvaru - bývanie, výroba,
rekreácia a šport. Preto sa v tejto časti ÚHZ po zhodnotení
súčasného stavu navrhujú možnosti ďalšieho rozvoja. Je potrebné
uviest, že dokumentácia dedinského modelového chotára sa
spracováva so zameraním najmä na urbanistickú koncepciu a funkčné
využitie plôch sídelného útvaru, na riešenie územia katastru
s vysokým podielom poľnohospodárskej pôdy a nízkym zastúpením
lesných plôch.

d.l/Obytná zóna

Obytnú zástavbu predstavuje lineárna zástavba na princípe
vnútornej nosnej sústavy, do určitej miery bola nedocenená
hodnota uzlovitosti. Obec predstavuje svojou zástavbou typickú
dedinu poľnohospodárskeho charakteru nížinného typu.
Pôvodné roľnícke domy s jedno a dvojosovým priečelím sú zachované
v malom rozsahu. Táto architektúra bola veľmi dobre
prispôsobená klimatickým pomerom,
zdrojom stavebného materiálu ako

charakteru prírOdy, miestnym
je drevo a nepálená tehla
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z bezprostredného okolia stavby.
Po roku 1945 stavebným materiálom sa stala pálená tehla
a krytinou škridla. Pôdorys domov sa menil, štvorcový tvar
pôdorysu bol dopíňaný prístavbami tzv. letných kuchyniek, garáží
a hospodárskych objektov. V 80-tych rokoch sa stavali hlavne
izolované samostatne stojace dvojpodlažné, podpivničené domy
s rovnou strechou.

V súčasnosti výstavba rodinných domov prebiehla vo forme
jednopodlažných objektov podpivničených s obytným podkrovím.

Domový fond k roku 1991 predstavuje 238 trvale obývaných
domova 35 neobývaných. Počet bytov trvale obývaných je 239 a 35
neobývaných. Neobývanost domov zaznamenala negatívnu tendenciu
v rozvoji obcí najčastejšie z príčin nespôsobilosti objektu na
bývanie. Tento bytový fond je predmetom riešenia formou
prestavby, rekonštrukcie, obnovy, aby odpovedal pozitívnym
funkčným zámerom rozvoja obce. Pod1a požiadaviek obstarávate1a
pre dalšiu výstavbu rodinných domov sa navrhujú v01né pozemky
medzi existujúcou zástavbou a v súkromných záhradách, kde sa
predpokladá záujem obyvate10v o túto výstavbu.

Ďalšou výstavbou rodinných domova jeho prestavbou je
možnost nárastu počtu obyvate10v v obci, zvysenie kvality
bytového fondu a zatraktívnenie celého sídelného útvaru. Pri
riešení funkcie bývania, ako hlavnej zložky sídelného útvaru
treba uplatnit širšie spektrum poznatkov o prírode, prírodných
systémoch a človeku s preferenciou environmentálnych faktorov,
ktoré sú jedným z hlavných východísk tvorby. Súčastou obytnej
zóny sú i verejnoprospešné zariadenia a objekty občianskej
vybavenosti. Z h1adiska hodnotenia dalšej výstavby sú požiadavky
nasledovné:

- zariadenia školstva - pre základnú školu dobudovat športový
areál, pre materskú školu požiadavky
nie sú

- zariadenia kultúry kultúrne stredisko je vybudované a kluby
sú vyhovujúce

- zariadenia športové - futbalové ihrisko so sociálno-prevádzko-
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vým objektom je v dobrom stave, avšak
treba uvažovat s ozelenením areálu a izo-
lovat od železničnej trate v jeho zá-
padnej časti

- zariadenia v zdravotníctve - sú vyhovujúce

- dalšie zariadenia maloobchodu - zlepšit obchodnú siet rekonštrukciou
~yhovujúcich predajní ako základnej

tak i vyššej vybavenosti

- zariadenia služieb - na základe prehodnotenia celkového súčasného
stavu je potrebné riešit tento druh výstavby
hlavne formou podnikateiskej činnosti
obyvateiov

- zariadenia administratívy - zariadenia verejnej administratívy
vyhovujú, súčasný stav ponechat v
jestvujúcich objektoch

- pri realizácii výstavby rodinných domov uvažovat s polyfunkčnos-
tou

d.2/ Výroba

V sídelnom útvare Michal nad Žitavou predstavujeme výrobnú
zónu poinohospodárskeho charakteru Poinohospodárske družstvo
Michal nad žitavou so strediskami živočíšnej výroby nachádzajúce
sa vo východnej časti katastrálneho územia bez nárokov na územný
a kapacitný rozvoj a v južnej časti stredisko mechanizácie. Treba
vyriešit využitie stredísk a lokalizáciu pri vzájomnej väzbe na
zásady ochrany a tvorby životného prostredia a záujmy ostatných
funkcií v území. Za účelom zníženia pásma hygienickej ochrany
zasahujúceho do obytnej zóny obce sa uvažuje s výsadbou
izolačno-ochrannej zelene.
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S rozvojom priemyselných aktivít sa
podnikatetskej činnosti.

uvažuje formou

d.3/ Rekreačno-športová zóna

V riešení sídla Michal nad Žitavou je treba navrhnút
vytvorenie komplexnej funkčnej zóny zotavenia. Jej územnú
štruktúru by mala tvorit zeleň v centrálnej časti obce prepojená
na športový areál a základňu cestovného ruchu v parku pri
kaštieli postavenom na prelome 19. a 20. storočia v romantickom
duchu. Súčastou zelene je i pásmo viníc, ktorých využitie bude
v blízkej budúcnosti spojené s príslušnými formami vidieckej
turistiky / agroturistika, Požitavská vínna cesta/.

V obci sa uvažuje s rozvojom rekreácie i tÝm, že sa
zrekonštruuje objekt kaštieta v Michali nad Žitavou na penzlon so
siedmimi dvojpostetovÝmi izbami a maximálnou lôžkovou kapacitou
21 osôb. V objekte má byt riešené i stravovanie návštevníkov.

d.4/ Polnohospodárska krajina sídla

- Previazanost charakteru obce s chotárom.
- Riešenie ozelenenia krajiny.

Pri riešení dedinského modelového chotára je dôležité
zohtadnit dôležitost prepojenia vidieckeho sídla s intenzívne
obrábanou potnohospodárskou krajinou. Pôvodne zalesnená krajina
je odlesnená a zbavená drevinnej nelesnej vegetácie hlavne pri
potných cestách, ktoré boli rozorané a tÝm sa vytvorili obrovské
plochy ornej pôdy. Významným krajinnÝm elementom je Žitavský luh
vo východnej časti chotára v severnej časti v priamej náväznosti
na zastavané územie sídelného útvaru sa nachádza chránený
prírodný výtvor -staré rameno žitavy. Monotónny charakter chotára
oživujú v jeho západnej časti vinice / súkromné i družstevné/.
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Ich dostupnost a prepojenie so sídelným útvarom je ve1mi dôležité
a vyžaduje si ozelenenie existujúcich p01ných ciest. Perspektívne
je potrebné uvažovat i s vypracovaním projektu pozemkových úprav
/ vyčlenením pozemkov, ktoré nebudú do PPÚ zahrnuté/. Z toho
dôvodu bude i v koncepte riešenia dokumentácie riešená i hranica
možného územného rozvoja obce. Vlastné ozelenenie krajiny bude
predmetom riešenia kostry ekologickej stability, resp. M-ÚSES,
ako súčasti dokumentácie dedinského modelového chotára, ktorá by
svojím riešením mala prinavrátit aspoň čiastočne pôvodný ráz
chotára. Je potrebné však uviest, že všetky zásahy do krajiny
budú súvisiet s majetkoprávnymi vztahmi k pozemkom, ktorých sa
riešenie ozelenenia bude dotýkat.
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ej Základná charakteristika dopravy

e.1/ Doprava a cestná sieť

Hlavnú tepnu dopravnej siete v sídelnom útvare Michal nad
Žitavou predstavuje štátna cesta III. triedy č. 05146, na ktorú
sa napájajú miestne komunikácie. Situačne je hlavná cesta
umiestnená približne v strede obce. Po oboch stranách cesty tam,
kde je to možné sú betónové chodníky a zatrávnené odvodňovacie
nespevnené rigoly. V niektorých miestach je hlavná cesta
rozšírená, sú aj odstavné plochy. V troch miestach, kde sú
zastávky autobusov SAD, je cesta rozšírená na 1 m odstavný pruh
o šírke cca 3 m.

Pri navrhovaní novej výstavby rodinných domov je nutné uvažovat
s výstavbou novej prístupovej komunikácie o šírke 10
m vrátane chodníka a odvodňovacích rigolov. Celková dížka je cca
300 bm. Doprava v sídelnom útvare je zabezpečovaná SAD - závod
Nové Zámky a Nitra. Železničná doprava zabezpečuje prepravu
cestujúcich na trase Topoičianky - Nové Zámky.

Navrhovaných riešením sa cestná a železničná doprava podstatne
nezmení. Celková dížka vediajších komunikácií je 3,77 km. Celková
dížka komunikácií III. tr. - 1,640 km / len úsek v obci/

e.2/ Zásobovanie elektrickou energiou, slaboprúd

zásobovanie elektrickou energiou spadá pod kompetenciu
rozvodného závodu v Nových Zámkoch. V súčasnosti sú k dispozícii
4 trafostanice o celkovom príkone 1000 kW. Zvýšený odber
elektrickej energie bude nutné riešit rekonštrukciou 100 kW
transformátora na výkon 630 kW. Dosiahnutie výkonu 1930 kW si
vyžiada vybudovanie nového 400 kW transformátora v miestach
vodného zdroja. Zvýšený výkon je nutné riešit z dôvodov návrhu
elektrického vykurovania cca 68 domácností a výstavby nových
rodinných domov.
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Tento návrh zvýšeného príkonu je nutné konzultovat s rozvodnýrni
závodmi.

V oblasti slaboprúdovej techniky je potrebné zabezpečit
pred1ženie telekomunikačnej siete v úseku novej prístupovej
komunikácie. Požiadavky na pripojenie budú závislé na
požiadavkách obyvatelov a možnostiach Okresnej správy spojov
v Nitre. S vybudovaním káblovej televízie sa neuvažuje, miestny
rozhlas je zriadený a nevyžaduje aalšiu úpravu. Navrhujeme
realizovat označenie miestneho cintorína.

Sídelný útvar nemá zatial vybudovaný
plánuje zabezpečit vybudovanie plynovodu v
- Vráble, Lúčnica nad Žitavou, Martinová.
prívod plynu zo smeru obce Kmetovo.

plynovod. Obecný úrad
obci od smeru Dyčka
Ďalšou možnostou je

l -

e.3/ Zásobovanie plynom

e.4/ Zásobovanie pitnou vodou

Obec Michal nad Žitavou nemá vybudovaný obecný vodovod.
V súčasnosti sú občania zásobovaní pitnou vodou z vlastných
zdrojov - kopaných studní. Tento systém je nevýhodný z dôvodov
nekontrolovatelnosti nezávadnosti pitnej vody. Sú tri možnosti
zásobovania pitnou vodou pri počte 750 obyvatelov.
1/ Z vlastného vodného jestvujúceho zdroja HM-2 - situačne je

zdroj umiestnený v severnej časti obce. Zdroj vody s výdat-
nostou 2 1.s-1 bude možné užívat až po vybudovaní úpravne
vody.

2/ Možnost odoberania pitnej vody z vodného zdroja v Lúčnici
nad Žitavou - prívod po začiatok obce Michal nad Žitavou je
dlhý cca 850 bm. Odoberané množstvo je 2,0-2,3.1.s-1

3/ Prívod vody z južnej strany obce - Gabčíkovský rad. Táto
trasa prívodu pitnej vody je pomerne dlhá, vyžadovalo
by to vybudovanie tlakovej stanice.
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Obyvatelia obce budú zásobovaní pitnou vodou vodovodnými
domovými prípojkami vrátane vodomerných šácht.

e.S/ Odkanalizovanie obce a ČOV

Obec v súčasnosti nemá vvbudovanú kanalizačnú siet. JQj
vybudovanie je jednou z hlavných úloh obce pre zlepšenie
životných podmienok obyvatefov. Táto úloha je opodstatnená
i z ekologického hfadiska, nakofko by sa zamedzilo znečistovanie
podzemných vôd. Vybudovanie kanalizačnej siete sa predpokladá
nákladom 5 mil.Sk.

Výstavba ČOV sa predpokladá v južnej časti obce, resp.
odvádzat splaškové vody z domácnosti kanalizačným radom až do ČOV
v k.ú. Šurany s tým, že tento kanalizačný úsek by sa vybudoval
v rámci združenia obcí Požitavie - Michal nad Žitavou, Kmetovo,
Maňa, Vlkas, Hul a Dolný Ohaj, ktorý už buduje kanalizáciu pre
zaústenie odpadových vôd z prevádzok škrobárne a liehovary.

e.6/ Nakladanie s odpadmi

V súčasnosti má obec Michal nad Žitavou zabezpečovaný
odvoz tuhého komunálneho odpadu na miestnu legalizovanú skládku
západným smerom od obce. Plocha skládky cca 90x150 m. Celková
úžitková kubatúra skládky 75.512 m3. Skládka je v prevádzke od r.
1992. Pre túto lokalitu prevádzkovania bol vypracovaný odborný
posudok firmy INGEO, a.s. Žilina, Rajecká cesta č. 32.

Okrem predmetnej obce na skládku je zmluvne zabezpečený
zvoz TKO z okolitých obcí - počet obyvatefov 9.867, rodinných
domov 3.075, verejné inštitúcie, školy apod. - 27. Za uložené
množstvo TKO sa platia poplatky do obecnej pokladne.

Skládka je oplotená, strážená, riešená je aj požiarna
ochrana skládky. Na exponovaných miestach obecný úrad pristavuje
kontajnery na hrubý odpad z domácností, čím sa zamedzí vzniku
divokých skládok.
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Zvoz odpadov z okolitých
BOBR. Vodič a prevádzka vozidla sú
ktoré sa podieiajú na zvoze TKO.

V súčasnosti je potrebné zabránit vzniku divokých skládok
v obci, dodržiavat nariadenia obecného úradu a v prípade
nedodržiavania týchto nariadení pristúpit k prísnemu
sankcionovaniu obyvateiov, ktorí porušujú tieto nariadenia.

obcí je zabezpečený vozidlom
hradené z prostriedkov obcí,
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fl Požiadavky na ochranu a tvorbu životného prostredia, tvorba
územných systémov ekologickej stability

Udržanie ekologickej stability v krajine je nevyhnutnou
podmienkou uplatnenia princípov trvalo udržate1ného rozvoja a má
dlhodobý strategický význam pre vývoj spoločnosti. Predpokladom
jej zachovania je vytvorenie podmienok života človeka a zároveň
zachovanie bohatosti biodiverzity.

Na dosiahnutie tohto cie1a je potrebné vymedzit priestory,
ktorých prvoradÝm poslaním v území je zaistit vývoj ekologicky
zachovaných, teda stabilných spoločenstiev v zodpovedajúcej miere
rozmanitosti ekologických podmienok územia. Tieto princípy je
možné uplatnit pri ekologicky optimálnej organizácii krajiny,
ktorej súčastou je aj územný systém ekologickej stability
IÚSES/.

PredovšetkÝm ide o výber krajinných prvkov a ich stanovenie
za biocentrá a biokoridory pod1a príslušných kritérií. Optimálnou
organizáciou biocentier a biokoridorov dosiahneme vyhovujúcu
ekologickú kvalitu celého územia, ktorú stabilné, ale izolované
prvky nedosahujú.

Cie10m projektovania lokálneho územného systému ekologickej
stability je vytvorenie teoretických predpokladov na zabezpečenie
optimálneho vyuzlvania krajiny v konfrontácii zachovania
stabilných podmienok územia so zámermi jeho využívania.

Premietnutie M-ÚSES do praxe predstavuje konfrontáciu
prirodzeného potenciálu územia I ekologických a krajinných
danostíl, ekonomického potenciálu I sociálnych a hospodárskych
požiadaviek človekal, kultúrno-historického vývoja krajiny
a prírodných i spoločensko-hospodárskych limitov obmedzujúcich,
resp. určujúcich spôsob využitia krajiny I pásma hygienickej
ochrany, chránené územia, vlastnícke vztahy, skládky odpadov
a pod.l.
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gi Požiadavky z h1adiska ochrany pÔdneho fondu, ložísk nerastov,
kultúrnych pamiatok, prírody a pod.

g.l/ Ochrana polnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho
fondu

Riešenie dedinského modelového chotára obce Michal nad
Žitavou si vyžaduje uplatnenie najnovších poznatkov
vedných disciplín, ktoré sa dotýkajú problematiky
a prírody, zabezpečujúcich ich harmonický rozvoj.

Neoddelitetnou zložkou životného prostredia je pôda. Na nej sa
prevádzajú všetky činnosti človeka, ktoré je potrebné riadit, aby
nedochádzalo k nežiadúcemu záberu PPF a znehodnocovaniu celého

mnohých
človeka

katastru.
Ochrana potnohospodárskeho pôdneho fondu je zabezpečená zákonom

č. 307/1992 Zb. a následne nariadením vlády SR č. 19/1993 Zb.
o odvodoch za záber PPF. Pri komplexnom riešení katastrálneho
územia obce Michal nad Žitavou je potrebné maximálne rešpektovat
horeuvedený zákon a zabránit nežiadúcemu záberu
potnohospodárskeho pôdneho fondu mimo zastavaného územia. Z toho
dôvodu doporučujeme zabezpečit územný rozvoj obce hlavne v rámci
hranice zastavaného územia k 1.1.1990, ktorá je pre riešenie ÚPD
záväznÝm podkladom. Potnohospodársky pôdny fond v miestnom
chotári je intenzívne potnohospodársky obrábaný a patrí medzi
najkvalitnejší v okrese Nové Zámky. Vyznačuje sa vysokým
zornením. Zastúpenie jednotlivých kultúr PPF uvádzame
v nasledujúcej tabutke / údaje sú z decembra 1992/.

kultúra výmera

orná pôda 592 82
vinica 70 10
záhrady 31 4
ovocné sady 16 2
trvalé trávnaté porasty 12 2

PPF 721 100 %
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Po celom obvode zastavaného územia obce sa nachádza orná
pôda patriaca do 2. bonitnej skupiny, predstavovaná hlavne BPEJ
č. 039.01. Významným prvkom v chotári sú vinice, nachádzajúce sa
západne od obce. Vo východnej časti je orná pôda ovplyvňovaná
režimom rieky Žitavy. Chotár obce je značne odlesnený. Lesy,
resp. zvyšky lesov sa nachádzajú hlavne v severovýchodnej časti
a vo východnej až juhovýchodnej. Sú to zvyšky lužného lesa. Lesy
v chotári zaberajú 8 ha t.j. 10,14 % z celkovej výmery
katastra. Rozlohou sa kataster zaraauje medzi chotáre s nízkou
lesnatostou, preto v žiadnom prípade nemôže sa stavebnou
činnostou jeho výmera znižovat. Práve riešenie celého chotára,
zmapovanie nelesnej drevinnej vegetácie má zabezpečit ďalšie
podklady pre návrh jeho ozelenenia. Riešenie územia obce je
potrebné zosúladit s historicky optimálnym hospodárskym
využívaním, pretože čím je využitie územia viac v súlade pôvodný
stav s terajším, tým je jeho ekologická stabilita vyššia.

g.2/ Ochrana prírody

z prírodných daností v katastrálnom území Michal nad
Žitavou najvýznamnejšia je 8 ha lokalita lužného lesa pri
východnom okraji obce na brehu starého ramena Žitavy. Stará
Žitava je chránený prírodný výtvor a zásobuje Štátnu prírodnú
rezerváciu "Žitavský luh" vodou. Zaplavenie je potrebné pre
existenciu tohto chráneného územia vzhladom na udržanie
biodiverzity typických nivných stanovíšt. Rieka Žitava je
zregulovaná, naJma v letných mesiacoch sú velké problémy
s množstvom vody v tomto toku.

Osobitnú pozornost treba venovat riadenej skládke TKO
Michal nad Žitavou patriacu zriaaovatelovi - Obecnému úradu.
Charakter tejto služby si vyžaduje minimálne polročnú kontrolu
dodržiavania pravidiel prevádzkového poriadku.



z roku 1778 s cintorínom,
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g.3/ Ložiská nerastov

V katastrálnom území
ložiská nerastov. výh1adove
tažbu neuvažuje.

Michal nad Žitavou sa nenachádzajú
sa s otvorením nových ložísk pre

g.4/ Ochrana kultúrnych pamiatok

V sídelnom útvare Michal
nasledujúce objekty:

- kostol - rímskokatolícky, rokokový
nachádza sa v centre obce

- kaštie1 - postavený v romantickom slohu z 19. a 20. storočia
s pravdepodobnou lnsplracl0u nemeckej a vidieckej
hrázdenej architektúry

nad Žitavou sú chránené

g.5/ Požiadavky na dodržanie ochranných pásiem

Pri riešení územného plánu sídelného útvaru je potrebné
dodržiavat ochranné pásma.

Znečistovate1om ovzdušia v sídle je po1nohospodárske
družstvo hospodárske stredisko zaoberajúce sa výkrmom
ošípaných. Musí sa dodržat 200 m ochranné pásmo od zdroja
znečistovania ovzdušia voči zóne bývania za predpokladu výsadby
vysokej zelene v okrajových častiach družstva.

Z h1adiska odkanalizovania obce je potrebné rešpektovat od ČOV
ochranné pásmo 100 m, od cintorína pokia1 v sídle nie je
vybudovaný vodovod 100 m, a pri riadenej skládke TKO až do
vzdialenosti 500 m.



vyvesený na
najneskôr do 15
oznámia svoje
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hl Požiadavky a podmienky pre celkové riešenie a na úpravu
a rozsah dokumentácie konceptu a návrhu

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 - Obecného úradu
Michal nad Žitavou po schválení zadávacieho dokumentu
- územnohospodárskych zásad bude vypracovaný koncept riešenia
dedinského modelového chotára vo dvoch exemplároch tak, aby
zodpovedal operatívnemu prerokovaniu dokumentácie. Elaborát bude
obsahovat textovú, tabulkovú a grafickú čast:
- súčasný stav v m 1:2880
- komplexný urbanistický návrh m 1:2880
- výkres inžinierskych sietí m 1:2880
- širšie vztahy
- výkres vyhodnotenia PPF m 1:2880
- výkres kostry ekologickej stability m 1:10000

Koncept bude
pripomienkovanie
dní odo dňa
stanovisko.

30 dní pred prerokovaním
fyzickým a právnickým osobám a

prerokovania konceptu riešenia

Návrh riešenia dedinského modelového chotára bude vypracovaný
po skončení pripomienkového konania obstarávateIa na základe
súborného stanoviska obsahujúceho pokyny na ukončenie prác
a podmienky úpravy a doplnenia navrhovaného riešenia.
Dokumentácia bude vypracovaná v 4 exemplároch / 2x Obecný úrad,
Ix stavebný úrad, Ix spracovateI/.


