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ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TERIAKOVCE - ZMENY A DOPLNKY 
č.4/2021 
 
 
Pôvodný text Záväznej časti dokumentácie ÚPN-O Teriakovce  v znení zmien a doplnkov 1, 2 a 3 
je upravený nasledovným spôsobom: 
 
- pôvodný text  ÚPN-O 2001 v znení ZaD č. 1, 2, 3 
- zrušená časť pôvodného textu 
- nový text  Za D č. 4   doplnený do pôvodného textu 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
 
 
Obstarávateľ : Obec Teriakovce, Teriakovce 54 
  v zastúpení :  
  Ing. arch. Katarína Štofanová ,  

odborne spôsobilá osoba na obstarávanie  
ÚPP a ÚPD, registračné číslo  212.  

 
Objednávateľ:  Obec Teriakovce,  
  Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce 54 
 
Spracovateľ:  MINORPLAN – projekčná kancelária   
  Ing. arch. Stanislav Dučay 
  Petofiho 14 , Prešov 080 01  

 
                                                                     Orgán schvaľujúci UPN-O Teriakovce:  Obec Teriakovce, Obecné zastupiteľstvo v 

Teriakovciach 
Orgán povoľujúci zmeny a doplnky:               Obec Teriakovce, Obecné  zastupiteľstvo v  

Teriakovciach 
 
Vypracoval: Ing. arch.  Stanislav Dučay 
  autorizovaný architekt  r.č.1197 AA 
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3.  ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 

 3.1.  Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyžívania  územia 
pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (viď grafická časť – výkres č. 2 
a 3) 

 
3.1.2.       Zásady a regulatívy funkčného využitia územia  
 
3.1.2.1.     Bývanie 
3.1.2.1.7   Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu bude vydané až po kolaudovaní   

technického vybavenia územia  - prístupových komunikácií a inžinierskych sietí. 
 
3.4.      Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a a technického vybavenia 

územia 
 

3.4.1.   Doprava a dopravné zariadenia: 
 
3.4.1.6.    Komunikačné koridory v nových obytných lokalitách realizovať v dostatočnej šírke, 

tak aby okrem miestnych komunikácií v predpísanej šírke bol realizovaný aspoň 
jeden jednosmerný chodník o šírke 2,0 (1,5) m, odvodňovací systém a zelená plocha 
, v ktorej budú uložené všetky nové siete technickej infraštruktúry s preferenciou ich 
podzemného uloženia. 

 Šírky uličných koridorov budú mať nasledujúce minimálne parametre: 
- šírka koridoru obytných ulíc s dĺžkou do 100 m – min. 9,0m  (min.jednostranný 

chodník+ jednostranný zelený pás) 
- šírka koridorov obytných ulíc dĺžky nad 100 m min. 10m (min. jednostranný 

zelený pás so stromovou líniovou výsadbou   š. min. 1m + obojstranný chodník) 
- šírka  koridoru obytných ulíc so zbernou komunikáciou – min. 12,0m  (obojstranný 

zelený pás so stromovou líniovou výsadbou   š. min.2x 1m + obojstranný chodník)  
 

3.4.1.14.  Pri zástavbe územia severne nad cestami  III/ 3439 a III/3439 (tvoriacimi zbernú 
dopravnú os obce)  v úseku od vstupu do obce po úroveň HD (lokalita Čerešňovo) 
navrhnúť zbernú komunikáciu tohto územia súbežnú s uvedenými cestami s cieľom 
odľahčenia ich dopravného zaťaženia.  

  
3.4.2. Vodné hospodárstvo  
3.4.2.8. Rešpektovať  jestvujúce prívodné vodovodné vedenie  Starina a jeho ochranné   

a manipulačné pásma. Zástavbu územia organizovať tak aby sa jeho trasa dostala do 
verejného priestranstva. 

 
             3.8.         Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
             3.8.1.      Ochranné a manipulačné  pásma 

 
3.8.1.6.   Ochranné pásmo prívod. vodovodného rádu Starina je 2,5m na každú stranu od povrchu       

potrubia. Manipulačné pásmo  je 10 m na každú stranu od povrchu potrubia. (V 
zastavanom území je možné manipulačné pásmo  10 m iba na jednu stranu.) 

 
 3.10.      Určenie časti obce, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

 
Riešenie územného plánu obce neurčuje žiadne územie , pre ktoré je potrebné    
obstarať  
územný plán zóny 
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Územný plán zóny je potrebné spracovať na všetky územia, a zástavbu, ktorej pozemky 
nie sú napojené priamo na jestvujúcu obslužnú komunikáciu a ktoré nie sú riešené 
dokumentáciou na úrovni DUR s urbanistickým riešením územia na úrovni ÚPN-Z 
( riešenie všetkých funkčných zložiek  (doprava,technická vybavenosť, obč. vybavenosť 
šport a rekreácia)  a regulačných prvkov.  Sú to lokality vo výkrese č. 3 označené ako L1, 
L2, L4 a L5. 

 
 

3.11.            Zoznam verejnoprospešných stavieb 
3.11.1.  Stavby verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 
 
3.11.1.1.  VS 1 Stavba domu nádeje a stavby  pre výchovu a vzdelávanie v správe Obce 

 
3.11.2.1.2. VS 5      Stavby verejných  peších chodníkov pozdĺž ciest III/0681 a III/0684        

v zastavaných častiach obce    III/3439a III/3442 
   3.11.2.1.3. VS 6      Stavby peších chodníkov pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácií 

 Stavby verejných peších chodníkov 

 
        

 


