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ÚZEMIE RIEŠENÉ V RÁMCI 
DOPLNKU č. 2 k ÚPN-SÚ KOTEŠOVÁ

(schválené uznesením OZ č. 4/2/2008 dňa 30. 4. 2008)
- návrh nezávadnej výroby a skladového hospodárstva

ÚZEMIE RIEŠENÉ V RÁMCI 
DOPLNKU č. 1 k ÚPN-SÚ KOTEŠOVÁ

(schválené uznesením OZ č. A/1/2006 dňa 22. 9. 2006)
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SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

ÚPN OBCE KOTEŠOVÁ - NÁVRH a rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý je po technickej stránke už zastaralý s vysokou  spotrebou energií
b rekonštrukcia Obecnej kúrie, v ktorej je v súčasnosti v nevyhovujúcich priestoroch knižnica
c rozšírenie existujúcej športovej plochy v centrálnej časti obce - v lokalite Nivy o tenisové a volejbalové ihrisko
d realizácia novej športovej plochy v miestnej časti Oblazov
e práce spojené s rozšírením existujúcich troch cintorínov
f rekonštrukcia a prestavba jestvujúcich komunikácií
g výstavba nových miestnych chodníkov
h úprava dopravného napojenia obce Kotešová na cestu II/507
i dobudovanie cykloturistických trás v zmysle programu VÚC
j vybudovanie parkovísk pri športových zariadeniach, rekreácii, obč. vybavenosti, cintorínoch (plochy verejných odstavných plôch pre motorové vozidlá)
k výsadba zelene pozdĺž vodných tokov, komunikácií (hygienická izol. zeleň)
l privádzač DN 300 Žilina – Bytča  skupinového vodovodu NB – ČA – ŽA

m vodojem s akumulačným priestorom 2x150 m3 v Kotešovej
n výtlačné potrubie do vodojemu DN 110
o prívodné potrubie z vodojemu  DN 150
p rozšírená rozvodná vodovodná sieť v obci   profilu DN 100, DN 125,DN 150
r kanalizácia - gravitačné potrubie DN 300
s kanalizácia - výtlačné potrubie DN 100
t čerpacia stanica ČS - parcelné číslo 1936/2
u čerpacia stanica ČS  - parcelné číslo 630
v čerpacia stanica ČS  - parcelné číslo 630
y splašková kanalizácia v obci profilu DN 300
z káblový VN prepoj liniek č.201 a 288 medzi trafostanicami T1/2 – T1/3, dĺžka cca 550 bm
x demontáž vzdušnej VN prípojky k T1/2 ( cca 900 bm) a jej náhrada VN káblom zemou
aa výstavba 22  kV káblového vedenia pre montážnu halu od T1/2 do T1/8 v dĺžke cca 1358 bm a od T1/8 prepoj na VN č. 201 cca 700 bm
ab výstavba 22 kV závesného kábla v dĺžke cca 350 bm pre súčasnú trafostanicu T1/1 navrhované zahusťovacie trafostanice T1/11 v dĺžke cca 550 bm a T1/13 v dĺžke cca 250 bm
ac prípojka k T1/12 v dĺžke cca 130 bm 
ad výstavba trafostaníc T1/8 4x1000 kVA, T1/9 250 kVA, T1/10 250 kVA, T1/11 160 kVA, T1/12 160 kVA, T1/13 160 kVA
ae rekonštrukcia  trafostaníc T2/2 na 160 kVA, T3/1 na 250 kVA
af výstavba káblovej sekundárnej siete v plochách navrhovanej sústredenej výstavby
ag úprava regulačnej stanice RS na výkon cca1600 m3/h
ah rekonštrukcia a výstavba plynovodu D160 pre výrobný areál lokality „Lán“ v dĺžke cca 1250  bm
ai rozšírenie STL plynovodov do 1,0 MPa do rozvojového územia obce Kotešová „Nivy – pri PD– Važina – pri Kostole – Dúbrava „
aj výstavba objektových, resp. združených zdrojov tepla
ak výstavba netradičných zdroj tepla
al rozšírenie počtu vývodných vedení o cca 545 z RSU Kotešová, zriadenie pobočkovej ústredne vo výrobnej zóne „Lán“

am výstavba  miestnej  telekomunikačnej  siete  formou  rozšírením  do  plôch  s  novou výstavbou :  Nivy- 130 Pp; pri PD- 60 Pp; Centrum-  50 Pp; Važina-  50 Pp; 
pri Kostole- 80Pp ; Dúbrava 50 Pp;  Buková 35 Pp;  Oblazov 35 Pp

an náhrada vzdušnej telefónnej siete za káblovú v okrajových častiach obce
ao rozšírenie siete miestného rozhlasu do plôch s novou zástavbou
ap revitalizácia rozšíreného ústia Rovnianky
ar úprava parkového priestoru v areáli občianskej vybavenosti za mostom cez kanál
as rekultivácia ťažobného priestoru štrkoviska

Verejnoprospešné stavby:

Legenda:

hranica riešeného územia

hranica katastrálneho územia

stav návrh výhľad stav návrh výhľad stav návrh výhľad

hranica zastavaného územia

plochy občianskej vybavenosti

plochy občianskej vybavenosti

plochy rekreácie a CR

plochy športu

plochy výroby a skladov

plochy zelene

plochy ochrannej zelene

plochy parkovej zelene

cintorín

plochy rodinných domov

plochy so zmenou funkcie

vodná plocha

parkoviskoP

hranica doplnkov

protipovodňové opatrenia

komunikácie zberné B2, B3

komunikácie obslužné

cyklotrasa

pešie trasy

VN 22kV

závesný VN kábel

VN kábel

demontáž vedení

trafostanica stožiarová, kiosková

chránené stromy

genofondové lokality

biocentrum miestne

biocentrum regionálne

biokoridor miestny

biokoridor regionálny

biokoridor nadregionálny

ochranné pásma všetkých druhov

ochranné pásma letiska

existujúca lokalita bývaniaELB

zóna voľnej poľnohospodárskej krajinyE

zóna lesnej krajinyF

1
Navrhované lokality:

lokality navrhovaného bývania do roku 2024

lokality bývania výhľadové po roku 20241

A

1

1 lokality výhľadových športových plôch

lokality navrhované na reštrukturalizáciu - nezávadná výroba a skladové hospodárstvo1

lokality navrhovanej občianskej vybavenosti:
A: zmiešaná funkcia OV a bývania (obchodné prevádzky a služby 
+ nájomné byty + byty pre starších občanov a občanov,  ktorí si vyžadujú opatrovateľskú starostlivosť)
B: obchodné prevádzky, služby a ubytovanie pre návštevníkov obce,  
informačná kancelária s predajom turistických máp a turistických potrieb
C: polyfunkčný objekt - predajňa potravín a zmiešaného tovaru, služby a administratíva
D: predajňa potravín, zmiešaného tovaru a služieb
E: predajňa potravín a zmiešaného tovaru

lokality navrhovaných športových plôch
1: tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko
2: basketbalové ihrisko

Zá sa dy a  regu latívy pre výstavbu rodin ných  do mo v v nových lokalitách IBV a v prelu kách stávajú ce j zástavby 
 
a) pre výstavbu  rodinných domov využiť  prioritne preluky a plochy naväzujú ce  na  zastavané plochy obce 
b) navrhova né plochy IBV riešiť fo rmou  o bojstrannej  zástavby s využitím ko ridoru aj pre vedenie inžinierskych sietí  
c) rešpektovať založen é p ešie trasy a komun ikačný systém v obci a zabezpeči ť p rístup k pozemkom vyu žívaným na p oľnohospo dárske ú če ly 
d) dotvoriť obec urbanistickou štruktúrou, ktorá korešpondu je z pôvo dnou zástavb ou – t.j. i zolovan é rodinné domy jednop odlažné , ma x. 2 po dlažné so se dlovými, 

polva lbovými strecha mi  
e) šírka parcely navrho va ných  rodinných d omov 1 8-20-22 metrov. 
f) uli čný priestor široký 12 metrov, (medzi plotmi) – komunikácia  6 m + zelený pás 3 m na ka žd ú stranu. 
g) domy osádzať 6 m od okraja  komunikácie. 
h) vhodn é šírky parciel od 16 m, men šie šírky pa rciel nie sú vhodné pre výstavb u i zo lovaných rodinných d omov  
i) pri potokoch a odvodňo vacích rigoloch p odpori ť vsakovacie p ásy v min. šírkach  3 m výsadb ou kríkovej a stromovej  zelene. 
j) rešpektovať poľnoho sp odársku kra jinu  za navrhova nou hranico u zastavanéh o ú zemia s jej  kraj inotvorným po tenciálom  
k) rozvoj byto vej výstavby r ealizovať  vo vyznačených lokal itá ch  
 
Zá sa dy a  regu latívy pre ve re jné dopra vn é a  technické  vybavenie územia 
 
v o blasti dopravy 
a) cesta  II. trie dy II/507  bu de naďalej pln iť fun kcie hlavnej  zber nej komunikácie , ktoro u je o bec  pripojen á na  n adradený komunika čn ý systém 
b) novú navrhova nú ko mu nikáciu  funkčnej tri edy B3 v lokal ite  Lá n re alizovať v šírkovom u sporiada ní v i ntraviláne  v kate górii MOK 7,5 /40  a v extravil áne v kategóri i C 7,5/50., 
c) súbežne  s n avrhovanou  bernou komun ikáciou  B3   viesť jedn ostran ný chodník pre peších (komunikácia pre chodcov funkčnej  tri edy D3), ktorý bud e oddelený od   

automobi lovej komunikácie p ásom zelene.  
d) zachovať súčasnú polohu autobusových zastá vok  
e) reali zovať plochy statickej  do pravy v zmysle STN  73 605 6; 
f) rešpektovať obmedzen ia vyp lývajúce z o ch ranných pásiem letiska Žil ina (výška zástavby) 
g) chráni ť priestory pre dobu dovanie kontin uálnych peších ko mu nikácií a  po bytových plô ch , ako aj Vážske j cyklomag istrál y v rámci  ri ešeného  územia 
h) chráni ť plochy pre d obudova nie autobusových zastávo k vrátane nástupných plôch  a plô ch   pre prístrešky do  normových parametrov 
i) chráni ť plochy ve re jných odstavných  plôch pre mo torové vozidlá, vrátane plôch  pri  zaria denia ch špo rtu, re kre ač. činnosti, p lôch pri obje ktoch a zariade niach služie b 
j)  ch rá niť koridor pre vybudova nie cyklotrá s v rá mci  riešen ého územia 
k) chráni ť koridor pre d obudova nie obslužn ých a skľud nených  komun ikácií do  n ormových parametrov 
 
v o blasti vo dného  ho sp odárstva 
a) rešpektovať proje kt „Zásob ovanie vodou  , o dkanali zovanie  a čistenie odp adových vô d  v o krese  Bytča  
b)    záso bovanie  vodo u  obce  Kotešová a mie stnych častí Bu ková a  Oblazov reali zovať z privá dzača Žil ina – Bytča zo  
       skupin ového vodovod u NB – ČA –  ŽA z p ovrchového vodné ho zd roja Nová Bystrica 
c)    v obci Kotešová  vybud ovať vo dojem 2x150 m3 
d)    rozšíriť rozvodnú sieť  verejného vodovod u vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj  
e)    v obci Kotešová a mie stnej  časti Buková  dob udovať kanal izačnú sieť kombin ovaným systé mom gravitačnej  a tlakovej   
       kana lizácie s či sten ím na ČOV Bytča 
f)     vybu dovať 3 če rpacie stan ice /ČS/ n a p arce lných číslach 19 36/2  - / 2,5m x 2 ,5m /, 630 - /4,5mx4 ,5m/, 137 1 a  12 63/2 -  
       /4,5mx4 ,5m/ 
g)    v miestnej časti  Oblazov odpa dové vody a kumu lovať v sep ti ko ch  a li kvidovať na ČOV Bytča 
h) odvádza nie vôd z po vrcho vé ho odtoku riešiť vyu žitím jestvujúcej splaš. kan alizácie, resp. rig olmi do miestnych  tokov 
i) rešpektovať reali zo vané úpravy tokov 
j) v rámci protipo vo dňových opatrení - ,v južne j ča sti územia  - pod  lokalitou Lán -  upra vi ť porušenú exist. hrádzu Váhu  
 
 v oblasti  elektrickej  en ergie  
a)    a kce ptova ť n avrhovanú sieť 22 kV  vedení vráta ne n avrhovaných náhra d a demon táži  vede ní,  ná vrh na rekonštrukciu 
       a výstavbu  zahu sť ovacích trafostaníc   
b)    seku ndárne NN rozvody v sústredenej  byt.výstavbe riešiť káblovým rozvodom v rozptyle vzdušnou NN sieťo u p o b etó n.    
       stĺ poch    
c)    v sú lade  s ustan oveniami  § 4 zákona č. 543/200 3 Z.z. pri re konštrukcií  a výstavb e  vzdušných  vede ní pou ži ť také te ch.   
       rieše nie, ktoré bráni  usmrcovaniu vtákov  
e)    d održať ochrann é pá sma v zmysle zákona 65 6/20 04 Z.z. 
f)     p odporova ť  všetky ini ciatívy n a výrobu tepla a elektriny v ú zemí (využi ti e biol.odpa du a o stat. Netradič. zdrojov energi í  
 
v o blasti ze mn ého plynu  a te plofikácie  
a)  pre hodno tenie plyn.sústavy STL 0,1 MPa Kote šo vá, s o hľadom n a n árast odb erov ZPN a  výkonu RS odbor.organizáciou, 
     čo bude doložené hydraul . prepočtom     
b)  akcep tovať ná vrh na plyn ofi káciu pláno vanej  výrobnej  zón y v lokali te „Lán “, nových p lôch s bytovou výstavbo u RD  a  
     a vyb avenosti v lo ka litách „Nivy –  Pri družstve – Va žina – Pri  kostole – Dúbrava “   
c)  zemný p lyn používa ť v byt. výstavbe pre zabezpe če nie varenia , vyku rovania  a prípravu TÚV , vo výrob e aj  pre  tech.účely 
d)  STL rozvod y plyn u d o 1 ,0 MPa si  vyžadujú  u  odb erateľo v regu látory tlaku STL/NTL 
e)  po treby tepla naďale j ri ešiť decentrali zovaným spôsob om s vyu žívaním eko logických palív (ZPN, drevný odp ad, bioma sa) 
     vo vlastných resp. zdru že ných zdro jov tepla a tým do siahnuť  zníženie  vypúšťan ých  škodl ivín  do  ovzdušia 
f)   bytovú výstavbu HBV riešiť obje ktovými zd rojmi, IBV in dividu álnymi zdrojmi te pla  
g)  po dporovať všetky aktivity na získava nie te pla z ne trad ičných zdro jov energi í  (solárna 
     energ ia, tepelné čerpadlá  a  pod .)  
 
 v oblasti  pôšt a telekomunikácií 
a)   nové požia davky na  zriaďovania tel. staníc pre navrhovanú  výstavb u riešiť rozšírením p očtu vývodných párov z RSU, vo  
      výrob nej zóne z no vej pobočkovej  ústredne  cca 50 Pp+ ISDN     
b)   miestnu telekomunikačnú  sie ť do  n avrh ovaných ro zvo jových ú zemí riešiť na základ  po žiadaviek zriaďovania tel. staníc 
c)   miestnu  telekomun ikačnú sieť závesnými káblami nahr adiť káblo vo u sieťou zemou 
d)   rozšíriť  rozvod miestneho  rozhlasu  do navrhova ných rozvojových  území 
e)   rešpektovať trasu dia ľkových káblo v VE Trenčín  a  telekomunikačný káb el OOK  
 
Zá sa dy a  regu latívy pre za chovanie  kult.-histo rických  ho dnôt 
 
a) nepripustiť asanácie id entifi kovaných objektov zachovanéh o p amiatko vého fo ndu 
b) obno vy kultúrno – historických o bjektov re alizovať  v súlade s doporuče niami KPÚ/ZA 
c) v a rchi te ktonicko m tvarosloví vychádzať  z miestn ych typolog ických  tradíci í a prír.materiálov, rešpekto vať p ôvodné uli čné čiary 
d)    zachovať a revita lizovať  lo kality a objekty pôvodn ej drevenej  archi tektúry s predn ost.využitím pre re kre áciu, slu žb y CR a prezentáciu tradičných remesiel  
e) vybudovať  v obci informačný systém so zameraním na  od ka zy kultúrneh o d edičstva 
f) zásady a regulatívy pre ochranu kul túrno-historických h odnôt pri sta vebnej  činnosti   pre dpokla dajúcej  ze mn é práce, z dôvodu  možno sti od krytia arche ologických ná lezov, 

dodržať  povinnosť ohlá se nia archeologického  nálezu p odľa § 40  pamiatkovéh o zákon a  v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb . o územnom plánovaní a stavebno m 
poria dku  v znení ne skorších predpiso v. Pri  real izácii  l íniových  stavieb a veľko plošnýc novostavieb oslovi ť v príslušnom stavebn om kona ní Krajský p amiatko vý úrad Žili na 

Zásady a  regu latívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov R ÚSES  
 
a)   dôsledne rešpektovať prvky ÚSES nad regionálneho a  reg ionálneho významu 
b)   zachovať a zvýrazn iť biologické a kraj inárske hodnoty územia,  
c)   p rvky ÚSES manažova ť v zmysle  nárokov na  zachovanie priaznivého stavu prevládajúcich typov biotopov  
d)   eliminovať jestvujúce bariéry na biokoridoroch  
e)   regulovať výstavbu a iné ľudské aktivi ty, ktoré by mohl i narušiť významné biotopy  
f)    zabezpeči ť nerušené podmienky života živočíšnym druhom v genofondových lokal itách (hniezden ie, budovanie a  údržba 
      l iahn ísk pre obojži ve lníky a pod) 
a)   zabezpečiť ochranu obo jživeln íkov v období mig rácie (napr. budovanie mig račných zábr an, transfe r jedincov na  
      reprodukčné loka lity) 
h)   chrániť  brehové porasty pre neodôvodnenými  výrubmi 
i)    zakladať nové brehové porasty s uplatnením pôvodných druhov drevín  s  uprednostň. j elše lepkavej  (Alnus glutinosa)  
j)    min. šírka breh. porastov z oboch strán toku by mala byť 10 m, v prípade len jednobrežne j vegetácie by sa mala zvýšiť 
     aspoň  na  dvojnásobok 
k)  odstraňovať nepôvodné druhy drevín pri údržbe brehových porastov  
l)   na dosia ľ nezregu lovaných úsekoch tokov nedovoli ť regulácie  toku, meni ť charakter koryta ,  udržať p rúdivý charakte r toku   
     so striedaním kľudných zátočinových lokalít 
m)  pri riešní p rotipovodňových opa trení v  krajine dbať na to, aby sa technické  opatrenia  začlenil i do systému ek. stabi lity  
n)  ponechávať určité množstvo mŕtvych strom ov a d revnej hmoty v porastoch   
o)  trvalé trávne porasty kosiť minimálne 1x ročne, biomasu odstraňovať  
p)   z mokradí odstraňovať nále tové dreviny, udržiavať  plochy kosením – ruderali zované porasty aj  viackrát ročne, kosenie  
      ručné, prípadne za pou ži ti a ľahkej  mechanizácie, zabráni ť rozbahňovaniu a  poškodzovaniu  ťažkými mechanizmami,        
r)   ch rániť nelesnú drevinovú  vege táciu  
s)   revi ta lizovať spustnuté plochy, rumoviská a nepoužívané  cesty  
t)    zabráni ť znečisťovaniu a eu trofizácii  
u)   monitorovať výskyt inváznych a ruderálnych druhov, v prípade  výskytu okamžite ich odstraňovať   
v)   odstrán iť potenciálne zdroje znečistenia tokov (skládky, nezabezpečené poľné hnoj iská),  
y)   p ri realizáci i stavebných prác dodržať ustanoven ia zákona č. 543 z 25. júna 2002 o ochrane prírody a  kraj iny najmä § 4  
       všeobecná ochrana rastl ín a živočíchov a § 6 ochrana bio topov  
 
 


