
Regulatívy územno-priestorových častí:  

A.1. Územno-priestorová časť 
Ohraničenie UPČ  Na sever od jestvujúcej Severnej ulice + ulica Ab + ulica Aa 

súčasné Vybavenosť nekomerčná  
Technická vybavenosť sídliska Brehy, kotolňa na zemný plyn 

doporučené Vybavenosť komerčná a nekomerčná 
Technická vybavenosť sídliska Brehy, kotolňa, veľkokapacitné garáže 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 
Individuálne a radové garáže 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou 
súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná 
navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Prestavať provizórne objekty na trvalé zariadenia 
Parciálne regulatívy Upraviť priestor pred vstupom do areálu kotolne 

Architektonizovať jestvujúce objekty technickej vybavenosti 
Trafostanicu riešiť objektom s napojením kábelovým vedením 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2. Územno-priestorová časť 
Ohraničenie UPČ  Na sever od jestvujúcej Severnej ulice + ulica Ac + ulica Aa 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v bytových domoch, Polyfunkčné bytové domy, Občianska 

vybavenosť, parková zeleň, plochy statickej dopravy  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

Individuálne a radové garáže 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba strednopodlažná 

priestorové 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy Formovanie verejnej parkovej zelene spolu s vytvorením plôch pre detské 

ihriská 
Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape 

A.3. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ  Na sever od jestvujúcej Severnej ulice +hranica riešeného priestoru – 

poľnohospodárska pôda + ulica Aa + ulica Ac 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v bytových domoch, Polyfunkčné bytové domy, Občianska 

vybavenosť, parková zeleň, plochy statickej dopravy, plochy technického 
vybavenia územia  

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 
Individuálne a radové garáže 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou so živým plotom okolo 
poľnohospodárskej pôdy 

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy Formovanie verejnej parkovej zelene spolu s vytvorením plôch pre detské 

ihriská 
Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape 

 

A.4. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ  Na sever od ulice Aa + hranica riešeného priestoru – záhradková osada + 

ulica Aa + ulica Ac 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Parková zeleň 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti v priestore ochranných pásiem technických zariadení 
formovať verejnú parkovú zeleň 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

 



A.5. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ  Na sever od ulice Aa + ulica Ac + ulica Ab 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch,  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti v priestore ochranných pásiem technických zariadení 
formovať verejnú parkovú zeleň 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

 
 

 

 

 

 

 
 

A.6. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Aa + ulica Ab + ulica Ac + ulica Ad 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch, Občianska vybavenosť 
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Priestor pre občiansku vybavenosť v južnej časti UPČ realizovať ako 
blokovú zástavbu  

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami a zadnú hranicu danú ochranným pásmom technickej 
vybavenosti 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia  UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov. 
Areál začať realizovať v prvej etape 

 

A.7. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na sever od ulice Aa + ulica Ad + ulica Ac + hranica riešenej zóny 

z východnej strany = jestvujúca zástavba rodinných domov 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch,  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Na východnej strane UPČ je časť plochy s možnosťou pripojenia 
k jestvujúcim parcelám za hranicou riešeného územia 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Južná časť realizácie  UPČ je podmienená preložkou vzdušného vedenia 
VN rozvodov a preložky jestvujúcich vodovodných rozvodov a realizácie 
AT stanice. 
Areál začať realizovať v tretej etape 

A.8. Územno -priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Na severozápad od ulice Ac + ulica Ab + hranica riešenej zóny  = trasa 

vzdušného vedenia VN (poľnohospodárska pôda) 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Bývanie v rodinných domoch,  
zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Uličná zástavba nízkopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky V severnej časti v priestore ochranných pásiem technických zariadení 
formovať verejnú parkovú zeleň 

Parciálne regulatívy V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  
hospodárske objekty 
Pri zlúčovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti 
medzi objektami 

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Realizácia  UPČ je podmienená realizáciou AT-stanice vodovodov. 
Areál začať realizovať v tretej etape 

 


