
C.1. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od cesty I./78 + areál Hasičského a záchranného zboru 

Námestovo + severná hranica riešeného územia = poľnohospodárska 
pôda + Ochranný les z východnej strany + Južná hranica stavebného 
pozemku firmy „PUNCH Assemblies Námestovo“ 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s plochami lesa formovať 20 m pás vysokej zelene ako zápoj 
ochranného lesa Oravskej priehrady . Zrealizovať 15 m izolačný pás 
drevín po severovýchodnom vonkajšom obvode zóny Priemysel ( severný 
okraj územno-priestorovej časti C1 a severný a východný okraj C17). 
Zrealizovať 10 m izolačný pás drevín po ľavej strane cesty I/78 oproti C17 
a severnej polovici C1, po začiatok C18.  

súčasná Nezastavané územie 
navrhovaná Solitérna zástavba strednopodlažná  

priestorová 
forma 

poznámky Zástavba po pravej strane cesty I/78 nesmie byť vyšia ako 15m . 
Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 

škodlivín do životného prostredia.  
Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

C.2. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od cesty I./78 + Južná hranica stavebného pozemku firmy 

„PUNCH Assemblies Námestovo“ + Ulica Cb + Ulica Ca 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s plochami lesa formovať 20 m pás vysokej zelene ako zápoj 
ochranného lesa Oravskej priehrady  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

C.3. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od Ulica Cb + lesná cesta po okraji ochranného lesa + Ulica Cc 

+ otočka na Ulici Ca 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s plochami lesnej cesty formovať 15 m pás vysokej zelene ako 
zápoj ochranného lesa Oravskej priehrady  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.4. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Ca + Ulica Cc +lesná cesta po okraji ochranného lesa + 

Ulica Cd  
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s plochami lesnej cesty formovať 15 m pás vysokej zelene ako 
zápoj ochranného lesa Oravskej priehrady  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná  

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

C.5. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Ca + Ulica Cd + okraj ochranného lesa + Michalovský 

potok + cesta I./78 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s plochami lesa formovať 20 m pás vysokej zelene ako zápoj 
ochranného lesa Oravskej priehrady.  
V kontakte s potokom realizovať 15 m pás izolačnej verejnej zelene 
(biokoridor)  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

POZN.: C.6. Územno - priestorová časť- nebola odsúhlasená v schva ľovacom konaní  

C.7. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severne od Ulica Ce + Kliňanská cesta + Michalovský potok + severná 

hranica intravilánu + cesta I./78 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte s potokom realizovať 15 m pás izolačnej verejnej zelene 
(biokoridor)  

súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape 

POZN.: C.8. Územno - priestorová časť- nebola odsúhlasená v schva ľovacom konaní  

C.9. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Ce + Ulica Cf + Ulica Cx 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte so zónou Čerchle realizovať 15 m pás izolačnej verejnej zelene  
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.10. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Cf + Ulica Ch + Ulica Cg + Ulica Cx 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka V kontakte so zónou Čerchle realizovať 15 m pás izolačnej verejnej zelene  
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape. Časť UPČ bude možné realizovať 
po preložke rozvodov vysokého napätia. 

C.11. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Ce + Kliňanská cesta + Ulica Cg + Ulica Ch 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Akceptovať plochy pre technickú vybavenosť regulačnej stanice plynu 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape 

C.12. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Cg + Kliňanská cesta + Areál ZŤS 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka  
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape 

 

 
 

C.13. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od Ulica Ce + cesta I./78  + hranica jestvujúcich priemyselných 

areálov  
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Ochranné pásmo cesty I./78 nezastavať, uvažovať s izolačnou zeleňou, 
resp. zariadenia statickej dopravy   

súčasné Nezastavané územie priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 



 poznámky Minimálny modul jedného pozemku je doporučené spájať do väčších 
celkov s požiadavkou odstupov len medzi celkami nie modulmi parciel. 

Parciálne regulatívy Ekologizácia výroby do takej miery, aby neboli prekračované limity únikov 
škodlivín do životného prostredia.  

Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v druhej etape 

 

 

 
 

POZN.: C.14. Územno - priestorová časť , 

   C.15. Územno - priestorová časť , 

   C.16. Územno - priestorová časť  - neboli odsúhlasené v schva ľovacom konaní  

 

C.17. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od cesta I./78 + severná hranica riešeného územia + severná 

hranica stavebného pozemku firmy „PUNCH Assemblies Námestovo“ 
súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Mestský priemysel, extenzívny terciér  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Predpoklad realizácie areálu Hasičského a záchranného zboru Námestovo 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy Zabezpečiť regulovanie dopravy na ceste I./78 pri výjazde techniky 
Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape. 

 

 
 
 



C.18. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Západne od cesta I./78 + severná hranica riešeného územia od 

Kliňanského rašeliniska + pravý prítok potoka Michalovka + hranica 
pozemku 

súčasné Poľnohospodárska pôda 
doporučené Plocha technického vybavenia  
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Predpoklad realizácie areálu rozvodne VVN Námestovo 
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná  

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy Zabezpečiť koridory pre hlavný prívod a rozvod k sekundárnym 

trafostaniciam 
Regulatív postupnosti 
využívania územia 

Areál začať realizovať v prvej etape. 

 

C.19. 
Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východne od Ulica Cj + Hranica ochranného lesa Oravskej priehrady + 

pás 20 m od ohrady čistiarne odpadových vôd  
súčasné Poľnohospodárska pôda,  + zastavaná plocha technického vybavenia  
doporučené Verejná zeleň  + zastavaná plocha technického vybavenia 
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba všetkého druhu 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Predpoklad výhľadové realizácie rozšírenia areálu čistiarne odpadových 
vôd Námestovo 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná 
navrhované Solitérna strednopodlažná 

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy Zabezpečiť kontrolu stupňa čistenia odpadových vôd a vypúšťanie do 

recipientu. 
  

 
 

C.20. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Východná časť riešenej priemyselnej zóny = Ochranný les Oravskej 

priehrady 
súčasné Ochranný les 
doporučené Ochranný les   
zakázané Obytné a rekreačné, Výroba všetkého druhu 

funkčné 
využitie 
územia 

poznámka Peší turisticko – náučný chodník dobudovať  
súčasné Nezastavané územie 
navrhované Nezastavané územie  

priestorová 
forma 

poznámky  
Parciálne regulatívy Zabezpečiť brehovú časť proti nadmernej erózií  

 

 


