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Čl. 1
1. Obecné zastupitel'stvo v Čani v zmysle § 6 ods. l, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27 ods.
3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení
k záväzným častiam Územného plánu obce (ÚPN-O) Čaňa po spracovaní zmien
a doplnkov Č. 3 ÚPN-O.

ČI. 2
1. Vyhlasuje sa záväzná časť ÚPN - O pre obec Čaňa po vykonaní zmien a doplnkov Č. 3
ÚPN - O.
2. Záväznou časťou sa
a) vymedzujú doplnené a zmenené zásady a regulatívy územného rozvoja uvedené
v prílohe Č. 1
b) určujú sa dve verejnoprospešné stavby uvedené v prílohe Č. 1 v bode 11.

ČI. 3
1. Obecné zastupitel'stvo miestnej
nariadení dňa 11.01.2013.

samosprávy

2. VZN Č. 1/2013 bolo schválené uznesením

Č.

obce

B/2013/4.

Čaňa sa uznieslo

na tomto

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN - O Čaňa (príloha Č. 1 VZN Č. 1/2013 )

Regulatívy pre územný rozvoj ÚPN O Čaňa sa doplňajú

a menia takto:

2.

Určenie prípustných, obmedzujúcich,
plôch a intenzitu ich využitia

2.9.
2.9.1.

zástavba - rekreačná lokalita Jazero, časť určená na rekreačné chaty
prípustné funkčné využitie plôch je bývanie v rekreačných domoch jednopodlažných
s pod krovím s okrasnou záhradkou, úžitkovou záhradou
obmedzené funkčné využitie plôch je drobnochov v rámci drobných stavieb, detské ihriská,
športové plochy

2.9.2.
2.9.3.

2.9.4.

alebo vylučujúcich

podmienok

na využitie jednotlivých

zakázané funkčné využitie plôch sú sociálne, kultúrne,
administratívne
a zdravotné
zariadenia, komerčné záhradníctva, skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup
poľnohospodárskej produkcie, servisy, garáže mechanizmov, výroba
intenzita zastavania rekreačnými chatami je nasledovná:
•
koeficient zastavanosti je max. 0,2, čo znamená, že maximálne 20 % pozemku môže byť
zastavaných,
•
•

podlažnosť je určená 1 nadzemným podlažím + obytným pod krovím,
podiel zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku je 70 % plochy pozemku.

2.10.
záhradky v rekreačnej lokalite Jazero
2.10.1. prípustné funkčné využitie plôch je okrasná a úžitková záhrada, drobná stavba bez pevného
2
spojenia s terénom so zastavanou plochou do 25 m
2.10.2. obmedzené funkčné využitie plôch sú drobnochov v rámci drobných stavieb, detské ihriská,
športové plochy
2.10.3. zakázané funkčné využitie plôch sú bývanie, sociálne, kultúrne, administratívne a zdravotné
zariadenia, komerčné záhradníctva, skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup
poľnohospodárskej produkcie, servisy, garáže mechanizmov, výroba
2.10.4. intenzita zastavania rekreačnými chatami je nasledovná:
5 % pozemku môže byť

•

koeficient zastavanosti je max. 0,05, čo znamená, že maximálne
2
zastavaných, najviac však 25 m

•
•

podlažnosť je určená 1 nadzemným podlažím bez pevného spojenia s terénom
podiel zelene, vrátane nezastavaných plôch na pozemku je 85% plochy pozemku.

5.

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických
hodnôt, ochrany a využívania prírodných
zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene

5.18.

zosúladiť

s ochranou

prírody

a krajiny

navrhované

vvužlvanie

územia v lokalite

rekreácie

Jazero, ktorá čiastočne zasahuje do územia NATURA 2000 - chráneného vtáčieho územia
(CHVÚ) Košická kotlina; je žiaduce, aby každý investor činnosti v lokalite Č. 1 Jazero v zmysle
§ 28 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadal Krajský úrad životného
prostredia v Košiciach o stanovisko, či navrhovaná činnosť nemá podstatný vplyv na územie
NATURA 2000 - CHVÚ Košická kotlina a pri konkrétnom naplňovaní funkčného využitia
realizoval len také činnosti, ktoré na základe výsledku hodnotenia podľa §18, ods. 5 zákona
NR SR Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nebudú mať negatívny
vplyv na predmet ochrany CHVÚ Košická kotlina a nespôsobia podstatné zmeny v biologickej
rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov.
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8.

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

8.1.
8.14.

rešpektovať pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora 300 m od chovných objektov
rešpektovať ochranné pásmo letiska Košice, kde výškové obmedzenie stavieb, zariadení,
stavebných mechanizmov, porastov apod. je stanovené: ochranným pásmom kužeľové]
plochy s výškovým obmedzením 385 - 420 m n.m. Bpv a ochranným pásmom okrskového
prehľadového rádiolokátoru SRE s obmedzujúcou výškou cca 296 - 302 m n.m. Bpv.

8.15.
8.16.

rešpektovať bezpečnostné pásmo vn plynovodu pri kontakte s lokalitou Jazero 91 m
rešpektovať ochranné pásmo ropovodu pri kontakte s lokalitou Jazero 100 m.

9.

plochy na verejnoprospešné
stavby,
asanáciu a na chránené časti krajiny

na vykonanie

delenia

a scel'ovania

pozemkov,

na

9.1.43. plochy pre prístupové komunikácie, vodovod, kanalizáciu a NN vedenie v lokalite rekreácie
Jazero
9.1.44. plochy pre predlženie miestnej komunikácie k výrobnému areálu č. 37.
11.

zoznam verejnoprospešných

stavieb

11.1.43. vodovod, kanalizácia, a NN vedenie v rekreačnej lokalite Jazero
11.1.44. predlženie miestnej komunikácie k výrobnému areálu č. 37.

