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1. Úvod
Účelom doložky civilnej ochrany (CO) v riešenej dokumentácii ÚPN-Z IBV StrážskeSever je pripraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva v
riešenom území, ako aj zníženie rizika jeho ohrozenia.
Územný obvod Michalovce je podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.166/1994
Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č.25/1997 Z.z. a nariadenia vlády SR č.565/2004 Z.z. zaradený do II. kategórie,
budovanie ochranných stavieb v oblasti ohrozenia v dôsledku možností vzniku mimoriadnej
udalosti a počas vyhlásenia vojnového stavu sa vykonáva v zmysle §4 ods. 5 vyhlášky MV
SR č.532/2006 Z.z.
Podľa výsledkov vyhodnotenia oblasti ohrozenia, ktorá je súčasťou analýzy územného
obvodu Michalovce z hľadiska možných mimoriadnych udalostí vyplýva, že oblasťou
ohrozenia v zmysle vyhl. MV SR č.533/2006 Z.z. §2 ods. 2 písm. c a prílohy č.1 je celé
územie mesta Strážske.
V Návrhu ÚPN-Z sú zapracované stavebno-technické požiadavky na ochranné stavby
v časti dopravné a technické vybavenie územia podľa §4, vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.
Riešenie návrhu doložky CO vychádza z navrhovanej urbanistickej koncepcie, ktorá má
zásadný vplyv na vytvorenie úkrytových možností obyvateľstva v riešenej lokalite.
2. Základné údaje
Vymedzené riešené územie lokality Strážske - Sever sa nachádza na severovýchodnom
okraji mesta v kontakte s existujúcou zástavbou. Navrhovaná výstavba je riešená na
pôvodnom nezastavanom území /poľnohospodárska pôda/. Hlavnou funkciou bude bývanie
v samostatne stojacich rodinných domoch.
Bytový fond a obyvateľstvo
Na základe súčasného počtu obyvateľov, demografickej skladby a očakávaných trendov
v riešenom území je možné určiť predpokladaný vývoj bývania do roku 2030, ktorý je
návrhovým rokom ÚPN-Z IBV Strážske – Sever:
Rok
2008
2020
2030
Rozdiel

Počet obyvateľov
16
120
236
+220

Priemerná obložnosť
Počet BJ /RD/
4,00
4 RD
4,00
4/ex.RD/+25 /RD/+1/OV/= 30
4,00
+29/RD/ = 59
0,00
+55 /54RD+1OV/

Občianska vybavenosť
Väčšina zariadení základnej občianskej vybavenosti je sústredená v meste mimo
riešeného územia. V riešenom území sa navrhuje v súlade s ÚPN mesta Strážske na
vymedzenej ploche vedľa existujúcich rodinných domov pri ceste III. triedy funkcia
občianskej vybavenosti – obchod, služby, reštaurácia.
Doprava a technická infraštruktúra
Navrhované miestne komunikácie tvoria sieť, ktorá sa napája na cesty I/74 a III/050222.
V navrhovaných verejných funkčných plochách novej zástavby sa doplnia nové komunikácie,
rozvody elektriny, STL plynu, vodovodu a kanalizácie. V južnej časti lokality v blízkosti cesty
III. triedy je riešená nová kiosková trafostanica.

3. Zhodnotenie súčasného stavu CO v riešenom území
Plochy mimo riešeného územia v súčasnom zastavanom území mesta Strážske nie sú
zahrnuté do riešenia tejto dokumentácie. Vzhľadom na svoju polohu sú súčasťou riešenia 4
existujúce rodinné domy pri ceste III. triedy v juhozápadnej časti lokality.
4. Koncepcia zabezpečovania úloh civilnej ochrany v riešenom území
Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva v zmysle §4 ods.5 vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z.z. rozdielne podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky vyplývajúcej
z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny
a vojnového stavu v územných obvodoch.
Riešená lokalita Strážske – Sever patrí do území kategórie I a II, kde je potrebné riešiť
budovanie ochranných stavieb v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia.
V riešenom území IBV Strážske – Sever sa navrhuje vytvoriť zariadenie civilnej ochrany –
ochrannú stavbu – v navrhovanom objekte občianskej vybavenosti – obchod a služby /IČ 1/
– pri ceste III. triedy v južnej časti lokality. V tomto objekte sa navrhuje vytvoriť odolný resp.
plynotesný úkryt s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb.
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