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NA ÚLOHE SPOLUPRACOVALI

prieskumy a rozbory
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Vymedzenie predmetu obstarania
Predmetom obstarania je v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytnutí služby vyhotovenie územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán zóny Centrum mesta Myjava“ v rozsahu a obsahu špecifikovanom v zmluve
a v rámci tohto predmetu plnenia v zmysle realizačnej zmluvy o dielo je predmetom obstarania 3. etapa prác –
Návrh ÚPD-CMZ.
Obstarávateľom územného plánu centrálnej mestskej zóny (ďalej len ÚPD CMZ) v Myjave je mesto Myjava. Vo sfére
prípravy, obstarávania a schvaľovania územno-plánovacieho nástroja pre územné rozhodovanie (v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. a jeho novelizovaného znenia) pôsobia orgány miestnej samosprávy (Mestské zastupiteľstvo a Mestská
rada) a poverení pracovníci mestského úradu. Orgány miestnej resp. mestskej samosprávy a poverení pracovníci
mestského úradu majú zodpovednosť za rozvoj sídelného útvaru a v zastúpení mesta majú poverenie zabezpečovať
územno-plánovaciu dokumentáciu ako podklad pre kvalifikované rozhodovanie o stavebnej činnosti na území mesta.
Požiadavky na obsah a rozsah ÚPN CMZ v Myjave sú formulované a špecifikované v zadávacom dokumente –
ktoré po schválení v Mestskom zastupiteľstve sa stali zásadným a východiskovým dokumentom pre vypracovanie
ÚPD CMZ v Myjave. Zadanie Územného plánu zóny bolo verejne prejednané dňa 4.12.2007 .Na mestskom zastupiteľstve bolo zadanie prerokovane dňa 11.12.2007 kde bol predložený aj koncept riešenia . Záznam a zápisnica
z prerokovania zadania bola podkladom pre návrh ÚPD CMZ .

1.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ ÚLOHY A HLAVNÝCH CIEĽOCH RIEŠENIA
Mesto Myjava nemá platnú územno-plánovaciu dokumentáciu pre CMZ. Pre územie CMZ nebola vypracovaná
územno-plánovacia dokumentácia na úrovni ÚPN CMZ. Žiadne z doteraz vypracovaných urbanistických štúdií neboli
schválené na úrovni územno-plánovacích podkladov (ďalej len ÚPP).
V roku 2004 bol schválený územný plán (ďalej len ÚPN) pre mesto Myjava Mestským zastupiteľstvom v Myjave, dňa
20.05.2004 Uznesením č. 679/2004. V ÚPN mesta Myjava boli polyfunkčné plochy mestského centra navrhnuté predovšetkým pre umiestnenie monofunkčných a polyfunkčných objektov,ktoré tvoria v existujúcej zástavbe väčšinou
uličné bloky a predstavujú jadrové územie mesta s najintenzívnejším využitím plôch a najvyššou mierou polyfunkčnosti,územnej a objektovej. Priestor námestia je chápaný ako polyfunkčný spoločenský priestor s funkciami obchodu,obsluhy,bývania a dopravy. (ÚPN mesta Myjava 2004)
Mesto Myjava v zastúpení MsÚ v Myjave vypísalo v mesiaci máj 2007 Verejnú súťaž na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Centrum mesta Myjava“ .V zmysle súťažných podkladov a stanovených kritérií bola súťaž vyhodnotená s návrhom na podpísanie rámcovej zmluvy s S.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni, Nitra. Na základe
rámcovej zmluvy je 3. etapa prác - Návrh ÚPD – CMZ .
Požiadavky na obsah a rozsah územnoplánovacej dokumentácie zóny
Obstarávateľ špecifikoval rozsah spracovanie ÚPN zóny v rámcovej zmluve na poskytnutie služby v súlade s Vyhl.
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovecej dokumentácii s rozdelením spracovania na jednotlivé etapy takto:
I. etapa – spracovanie prieskumov a rozborov (ďalej len PaR), riešeného územia
II. etapa – spracovanie zadania pre spracovanie návrhu ÚPN zóny Centrum mesta Myjava.
III. etapa – spracovanie návrhu ÚPN zóny Centrum mesta Myjava , vrátane súčinnosti pri verejnom prerokovávaní –
poskytnutie odborného výkladu a spolupráca pri vyhodnotení pripomienok,
IV. etapa – spracovanie čistopisu ÚPN zóny Centrum mesta Myjava po schválení návrhu ÚPN zóny Centrum mesta
Myjava schvaľujúcim orgánom
Predmetom obstarania tejto práce je III. etapa – spracovanie návrhu ÚPD CMZ.
Predmetom návrhu ÚPD CMZ je riešenie problematiky rozvoja vymedzeného územia centrálnej mestskej zóny a
špecifikácie zásad a regulačných opatrení rozvoja v nasledovných oblastiach:
- rozvoj urbanistickej štruktúry,
- rozvoj socio-ekonomickej štruktúry,
- návrh dopravných systémov na území centrálnej mestskej zóny,
- návrh technickej infraštruktúry na území centrálnej mestskej zóny,
- doporučenie opatrení na ochranu životného prostredia.
S.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni , Nitra , december 2007
dokument bol vyhotovený s finančnou pomocou EURÓPSKEJ ÚNIE
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Cieľom návrhu ÚPN CMZ je vytvoriť aktuálny územno-plánovací dokument ako podklad pre územné rozhodovanie a riadenie stavebného rozvoja v území centrálnej mestskej zóny a stanoviť jednoznačné zásady a regulatívy
územného a stavebného rozvoja centrálnej časti mesta.
Návrhovým obdobím pre riešenie rozvoja CMZ v územnom pláne je časový horizont k roku 2015. Konkrétny časový horizont jednotlivých vecných zámerov územného rozvoja sa nedá jednoznačne reálne presne časovo určovať,
pretože čas a termín realizácie jednotlivých vecných zámerov je závislý od množstva vplyvov objektívneho a subjektívneho charakteru, ktoré nie sú nám v súčasnosti známe, a ktoré sa nedajú s určitosťou predpokladať. Z tohto dôvodu základná časová orientácia realizácie vecných zámerov v ÚPN-CMZ je uvádzaná v predpokladanom časovom
pláne:
K krátkodobom (do 5 rokov),
S strednodobom (od 5 do 10 rokov),
D dlhodobom (nad 10 rokov),
T trvalom (nepretržitý, permanentný proces).
1.3. ZHODNOTENIE PODKLADOV A SÚVISIACEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
Pre riešenie ÚPN CMZ obstarávateľ poskytol dokumenty, podklady a doteraz spracovanú ÚPD. Použiteľnosť podkladov a dokumentácie spracovateľ vyhodnotil takto:
- Zadávací dokument pre ÚPN-CMZ Myjava : základný a zásadný východiskový
dokument pre koncept riešenia a návrh ÚPN CMZ;
- Územno plánovacia dokumentácia (schválená v roku 2004)
- Vyjadrenia a stanoviská orgánov a organizácií
- Vyjadrenia a stanoviská z prerokovania zadania
- Projektová dokumentácia týkajúca sa stavebného rozvoja v CMZ
- Projektová dokumentácia revitalizácie vodného toku Myjava (Vodotika a.s.)
1.4.PRIEMET ÚZEMNÝCH A HOSPODÁRSKYCH ZÁSAD V NÁVRHU RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU
CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY
Pre návrh zásad a regulačných opatrení územného rozvoja centrálnej mestskej zóny v Myjave bol základným
východiskovým podkladom zadávací dokument pre ÚPN CMZ Myjava .Tento dokument formuluje požiadavky a zámery, na ktorých mesto chce v ďalšom období stavať svoju rozvojovú koncepciu ťažiskových priestorov sídla - centrálnej mestskej zóny (vymedzenie riešeného územia je zdokumentované na mape č.1).
Špecifikované zásady a požiadavky mesta pre rozvoj územia v zadávacom dokumente sú v návrhu ÚPN CMZ zapracované nasledovne:
1.4.1.ŠIRŠIE VZŤAHY A SÚVISLOSTI
Koncept riešenia rešpektuje všetky podmienky pre vytvorenie kvalitných napojení na širšie sídlo v zmysle predložených zásad. Koncept riešenia podporuje a ponecháva hlavné pešie ťahy a reguluje dopravu , ktorá priamo naväzuje
na riešené územie . Odstránenie statickej dopravy z nosných častí riešeného územia .

1.4.2. CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA
1.4.2.1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE FORMOVANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY
Predložené požiadavky sú v návrhu akceptované a v dokumentácii zapracované. Hlavný polyfunkčný objekt,
vytvorenie nového priestoru tržnice (objekt , predajné stánky)
1.4.2.2. POŽIADAVKY NA FORMOVANIE PRIESTOROV VEREJNEJ SFÉRY
V základnom rozsahu sú požiadavky premietnuté do návrhu . Rozptylový priestor s možnosťou kultúrneho
využitia – veľké námestie , rozptylový priestor pri kostole spojený s obchodnou funciou – tržnica na jeho okraji .

1.4.2.3. POŽIADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMNO- PRIESTOROVÝCH ČASTÍ
Pri spracovaní dokumentácie návrhu územného plánu spracovateľ akceptoval členenie riešeného územia na dve
samostatné časti - námestia
1.4.2.3. POŽIADAVKY NA REGULÁCIU STAVEBNEJ ČINNOSTI
Regulatív priestorového využitia územia - regulácia podielu zastavania.Tieto údaje majú v rozhodovacom
a regulačnom procese smerný nezáväzný charakter. Stanovením takto prísnej regulácie pre jednotlivé parcely by sa
nezohľadnila diferenciácia možného funkčného využitia, ktorá sa nedá jednoznačne naplánovať a direktívne určiť.
S.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni , Nitra , august 2007

Rozsah požadovanej regulácie stavebnej činnosti je v koncepte obsiahnutý.
1.4.2.4. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODNÝCH HODNÔT A KULTÚRNYCH
PAMIATOK A POŽIADAVKY CIVILNEJ OBRANY
Požadovaný rozsah stanovený zadávacím dokumentom a požiadavkami obsahovej náplne územného plánu
je v návrhu obsiahnutý.
Obrázok č.1
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1.4.3

PROBLEMATIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

1.4.3.1 ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÝCH ZLOŽIEK (BÝVANIE, PRÁCA, VYBAVENOSŤ,
REKREÁCIA)
V polohe funkčnej intervencie sme zvolili prístup pre podporu rozvoja oddychových možností a v náväznosti na
to rozvoj ďaľších funkcii ktoré podporujú charakter námestia .

1.4.3.2 ROZVOJ DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
V oblasti automobilovej (cestnej) dopravy sú rešpektované všetky požiadavky formulované v zadávacom dokumente. Jedná sa o zmenu trás cestnej dopravy , zmenu statickej dopravy a vytvorenie cyklistickej trasy v riešenom
území . V oblasti pešieho pohybu je formulované vymedzenie pešej zóny – priestory hlavného námestia a námestia
pri evanielickom kostole.

1.4.3.3 ROZVOJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Požiadavky formulované v zadávacom dokumente sú v návrhu rešpektované a zapracované.

1.4.3.4 POŽIADAVKY NA OCHRANU A TVORBU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A NA SÍDELNÚ
VEGETÁCIU
Základný rozsah požiadaviek zadávacieho dokumentu návrh územného plánu akceptuje. Požiadavky na riešenie
likvidácie odpadu, zohľadnenie požiadavky na preslnenie bytov presahujú rámec riešenia územného plánu, riešenie
územného plánu však v rámci regulačných opatrení vytvára podmienky na naplnenie uvedených požiadaviek pri realizácii stavebných zámerov.

1.5

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV PREROKOVANIA KONCEPTU RIEŠENIA, SPÔSOB ZAPRACOVANIA
POŽIADAVIEK DO NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY
Bude doplnené po prerokovaní

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
2.1. Námestie M. R. Štefánika
2.1.1 Filozofia riešenia
Každé mesto má svoju históriu, ktorá formovala spoločenský a hospodársky život občanov a zanechala svoje
stopy vo výraze, štruktúre a siluete mesta. Zároveň krajina, v ktorej je mesto postavené výrazným spôsobom formuje
citový vzťah ľudí k mestu a jeho okoliu. Vychádzajúc z uvedených skutočností predložené riešenie centrálneho verejného priestoru v meste odráža jeho históriu a malebnú kopaničiarsku krajinu okolia, v ktorej je mesto zasadené.
Mnohé súčasné mestá stratili svoju osobitosť, architektúra a verejné priestranstvá sú unifikované bez možností
aktívneho trávenia voľného času alebo len spočinutia pohľadom na pulzujúci život. Priestory nemajú vlastné a konkrétne identifikačné znaky a prvky. Preto nie je možné vytvoriť si k nim citový vzťah, čo je jednou zo základných podmienok kvalitného bývania. Ľudia sa sociálne izolujú, lebo neexistuje pouličný a verejný život, do ktorého by sa mohli
zapojiť. Proces regenerácie námestia znamená vrátenie života do mesta vytvorením kvalitného spoločenského priestoru, miesta stretnutí ľudí a zároveň vytvorenie jedinečného a pritom charakteristického obrazu mesta. Táto filozofia
predstavuje hlavný cieľ, ktorý rieši a napĺňa predmetný projekt. Riešenie predstavuje prienik možného a očakávaného
v území. Nový návrh v sebe spája históriu, charakteristické znaky mesta a prostredia so súčasnými výrazovými prostriedkami a umožňuje trávenie voľného času občanov ako i návštevníkov mesta v harmonickom a príjemnom prostredí.

2.1.2 Urbanistické a architektonické riešenie
Urbanistické riešenie námestia vychádza z väzieb na okolitú štruktúru a rešpektuje využívané komunikačné väzby v území. Rešpektované sú siločiary pohybu v štruktúre centra mesta a vstupy do okolitých prevádzok, objektov
a prístupy k novým parkoviskám. Dôležitou navrhovanou zmenou je organizácia dopravy formou jednosmernej komuS.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni , Nitra , august 2007
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nikácie prechádzajúcej na západnej časti námestia s obojstranným kolmým parkovaním a vytvorenie novej cyklistickej
trasy. Samotné námestie je koncipované ako polyfunkčný priestor s vylúčenou dopravou. Nosnou funkciou je krátkodobý oddych, stretávanie ľudí a miesto tradičných spoločenských a kultúrnych podujatí.
Centrálnym motívom námestia je vodný prvok predstavujúci rovnomennú rieku Myjavu, ale i tok času, kde
v chronologickom slede sú vo vodnom toku alebo vedľa neho umiestnené výtvarné prvky znázorňujúce najdôležitejšie
udalosti a osobnosti mesta. Tento vodný prvok leží v centrálnej osi námestia, ktorá vychádza z nového polyfunkčného
objektu uzatvárajúceho námestie zo severnej strany a bude z námestím vytvárať jednotný celok. Plocha námestia je
opticky uzavretá hmotami obvodovej zelene vo forme kríkových skupín a trvaliek. Tieto predstavujú zmenšenú malebnú kopaničiarsku krajinu v jemných terénnych modeláciách so sedeniami s pohľadom do námestia. Týmto je námestie
oddelené od okolitých budov a hlavne dopravy a dosiahnutá je komorná a kludná atmosféra pre relax a oddych. Rešpektované sú jestvujúce smery peších pohybov do okolitých objektov a priestorov s parkoviskom vynechaním voľných
priechodov medzi výsadbami. Pôdorysná modelácia v mäkkých krivkách vytvára malé mikropriestory pre nerušené
sedenia a pozorovanie života na námestí.
Začiatok vodného prvku predstavuje výver alebo prameň s prepadom vody cez kamenné bloky v tvare špirály.
Umiestnený je na protiľahlej strane námestia od centrálneho polyfunkčného objektu. Zároveň predstavuje založenie
a začiatok existencie mesta – 1586. Symbol výveru alebo prameňa umocňuje aj kruhová dlažba pripomínajúca pohyb
vodnej hladiny. Kruhu v dlažbe budú využité na tabuľky v dlažbe s menami významných dejateľov usporiadaných
podľa času pôsobenia v meste. Potok z prameňa pokračuje v mäkkých organických krivkách ako kontrast s dlažbou
s pravidelnou kresbou grafiky. Vedľa toku je pri mostíku umiestnená kráčajúca postava Daniela Krmana, významnej
osobnosti mesta, ktorá svojím pôsobením zanechala výraznú stopu nie len v meste ale svojimi cestopismi aj
v slovenskej stredovekej literatúre. Stvárnená bude ako kráčajúca postava v životnej veľkosti medzi ľuďmi pohybujúcimi sa po námestí. Centrálnym prvkom námestia umiestnenom vo vodnej ploche je plastika kamenných blokov
v tvare tabúl s nápismi pripomínajúcimi 1. zasadnutie SNR 19. 9. 1848 konaného v Myjave. Ďalej pokračuje vodný
prvok smerom k navrhnutej polyfunkčnej budove vo forme kresby v dlažbe. Ukončený je mestským erbom – súčastnosťou a voľným priestranstvom umožňujúcim kultúrne podujatia a zhromaždenia občanov. Vo vodnom toku
s tečúcou vodou sú umiestnené výstreky vody vytvárajúce meniace sa kompozície vodných výstrekov a výverov.
Zároveň pohyb vody je využitý na hru s vodou vo forme stavidiel a kynetických prvkov umožňujúcich priamy kontakt s
vodou.
Kresba dlažby vytvára optické efekty využívajúc prekrytia pravidelných línií v mäkkých krivkách podporujúcich
pôdorys vodného prvku. Do kresby dlažby sú osadené vzrastlé stromy vytvárajúce aleje po oboch stranách vodného
prvku. Aleju vytvárajú stromy troch veľkostí vzostupne smerom k prameňu. Táto gradácia smeruje k prameňu
a postupným uvoľňovaním vzájomných vzdialeností otvára voľný priestor na severnej strane námestia pred novým
polyfunkčným objektom, kde sú plánované spoločenské a kultúrne podujatia.
Celkové riešenie námestia je kompozične viazané na navrhnutý polyfunkčný objekt a zároveň sú zosúladené
farebné odtiene dlažby s fasádou objektu. Riešenie námestia osovo podporuje objekt a vytvára s ním kompozičnú
jednotu a architektonický celok objektu s prostredím podľa antických princípov.
V dlažbe budú v siločiarach pohybu chodcov umiestnené bodové svetlá vyvolávajúce príjemnú atmosféru. Bodové svetlá budú umiestnené aj vo vodnej ploche, kde svetelnou ilumináciou podporia výtvarné prvky a výstrerky vody.
Celkové osvetlenie bude dosiahnuté pouličným osvetlením na stožiaroch po obvode námestia. Mobiliár budú predstavovať nádoby na odpad, štylizované konštrukcie nad sedeniami s popínavými rastlinami a systém informačných tabúl.
Principiálne a kompozične rovnako ako námestie je riešený chodník so sprievodnou zeleňou pred prevádzkami
na západnej strane od námestia. Rešpektovaná je pôvodná výsadba stromoradia, ktoré bude ošetrené rezom. Hmoty
kríkov budú zredukované a druhovo nevhodné porasty nahradené inými kompaktnými výsadbami. Cieľom novej dispozície riešenia je zjednotenie priestoru chodníka s tvaroslovím námestia v tvare kríkových porastov v mäkkých organických krivkách. Tieto umožňujú vzniknuté mikropriestory využiť na sedenia s občerstvením jestvujúcich prevádzok
do exteriéru ulice alebo sedenia na oddych. Zároveň nové šírkové usporiadanie priestoru vychádza z novej dopravnej
situácie zjednosmernením dopravy a realizácii nových parkovacích miest a cyklistickej trasy bezkolízne s peším
chodníkom.
Námestie je uzatvorené navrhovaným polyfunkčným objektom , ktorý je zároveň prepojovacím bodom medzi hlavným námestím a námestím pred MÚ. Z tohto dôvodu ma objekt elipsovitý tvar aby striktne obe námestia neuzavrel
ale umožnil plynulý peší pohyb . Objekt je navrhovaný ako 4 podlažný s terasovito uskakovanými podlažiami , čim sa
vytvára gradácia v priestore. Z terás objektu je priamy výhľad na námestie . Strecha objektu je navrhovaná plochá
s terasami a zeleňou . Dôležitým prvkom objektu je zo strany námestia kryté javisko slúžiace na kultúrne slávnosti .
Hlavný peší ťah zo sídliska Východ je zachovaný a je riešený formou pasáže . Mäkké krivky objektu podporujú plynulý
pohyb chodcov.
Novonavrhované objekty pri malom námestí sú navrhnuté ako jednopodlažné tradičné objekty slúžiace na predaj
formou stankového predaja. Dominantným objektom je objekt krytej tržnice ktorý môže byť jedno alebo dvoj podlažný.
Dvojpodlažný objekt uzatvára námestie a podporuje gradáciu v priestore .
Pešia komuinikácia pri polyfunkčných bytových domoch – navrhuje sa s jej rozšírením do takej miery , že skutkové stromy sa dostanú do priestoru chodníka . Tým sa vytvorí priestor na možné realizovanie sezónnych sedení
pred určitými prevádzkami . Rozšírenie je formou dynamických línií , ktoré korešpondujú s hlavným námestím .

2.1.3

Sadové úpravy ( vegetačné prvky )

Dôležitou súčasťou námestia je výsadba zelene a vzrastlých stromov, ktoré sú okrem uvedenej aleje umiestnené
aj v obvodových porastoch kríkov. Dreviny svojou veľkosťou a druhmi vychádzajú z miestnych a priestorových možností. Zároveň vytvárajú príjemné prostredie v polotieni a možnosti posedenia pod stromami. Ich umiestnenie korešponduje s kresbou v dlažbe a kompozíciou vodného prvku.
Riešenie zelene vychádza z požiadaviek kompozičného a architektonického riešenia námestia ako zdravého
a príjemného polyfunkčného prostredia využívaného občanmi za rešpektovania limitov a ekologických funkcií. Tomuto
zámeru je prispôsobený sortiment a charakter drevín, ako i snaha o maximálnu efektívnu údržbu bez špeciálnych
nárokov. Dôležitejšou časťou rekonštrukcie zelene budú zásahy do jestvujúcich porastov, najmä nutné výruby nevhodných porastov vysádzaných v poslednom období bez zjavného zámeru a ošetrenie jestvujúcej aleje stromov
pozdĺž prevádzok pri chodníku na západnej strane námestia. Prevládajúce najmä ihličnaté druhy nezodpovedajú
charakteru územia a sú cudzorodým prvkom. Líniové výsadby kríkov v obvodových častiach najmä pozdĺž námestia
z východnej a západnej strany vytvárajúce ilúziu mikrokrajiny kopaníc sú navrhnuté v zahustených kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu, hlavne kosenie trávnika pozdĺž skupín kríkov. Sadbový materiál je navrhnutý
kontajnerovaný alebo so zemným balom kvôli lepšej ujatelnosti na novom stanovišti. Taxony zodpovedajú stanovištným a ekologickým podmienkam bez nároku na špeciálne operácie údržby. Pokryvné kríky sú navrhnuté v spone 5
2
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ks/m kvôli rýchlemu zapojeniu do súvislého porastu. Listnaté kríky sú navrhnuté v spone 2 až 3 ks/m podľa dorastajúcich finálnych veľkostí. Kríkové skupiny sú doplnené záhonmi nenáročných trvaliek.
Výsadba stromov je navrhnutá zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom. Výška nasadenia koruny je 2,2
– 2,4 m a veľkostná kategória je 16/18/20 cm meraná vo výške 1,2 m nad úrovňou terénu. Výber druhov vychádzal
zo stanovištných a klimatických podmienok a z prieskumu pôvodne vysadených druhov, ktoré sa na danom stanovišti
chovajú najvitálnejšie (lipa malolistá a veľkolistá v kultivaroch, javor mliečny kultivary, jarabina kultivar, slivka kultivar).

2.2 Námestie pri evanielickom kostole a.v.
2.2.1

Filozofia riešenia

Priestor vymedzený objektom kostola, fary a korytom Myjavy poskytuje možnosť adaptovania na zaujímavý
a kvalitný mestotvorný prvok – námestie. Filozofia riešenia preto zvyšuje kvalitu priestoru po duchovnej stránke
vzhľadom na dominantný objekt kostola a najmä ide o snahu ohraničiť a jasne definovať hranice námestia. Dnešné
riešenie je otvorené a vyvoláva pocit náhodilo vzniknutej zbytkovej plochy bez funkčného využitia. Výtvarné
a kompozičné riešenie vychádza z klasických princípov a rešpektuje mierku a priestorové limity riešeného územia.
2.2.2

Urbanistické a architektonické riešenie

Urbanistické riešenie námestia akceptuje okolitú štruktúru a prevádzkové vzťahy. Zároveň obmedzuje automobilovú dopravu na nevyhnutný prístup do objektu fary a zásobovanie nových navrhnutých prevádzok na brehu rieky.
Architektonické riešenie opticky aj funkčne rozširuje priestor námestia do celistvej plochy dlažbou až k objektu
kostola zrušením plôch zelene pozdĺž kostola s využitím výškového rozdielu vo forme schodov. Rozšírenie plochy
vyvolá dojem plošného zväčšenia a najmä bezprostrednej väzby na kostol a faru. V súčasnosti je kostol jasne oddelený od námestia opornými múrikmi a zeleňou nízkej kvality s nevhodnými výsadbami. Kresba dlažby vychádza zo
zaujímavej a výrazne plasticky členenej fasády kostola. Obdĺžnikový raster je pokračovaním fasády kostola. Kvôli
plasticite riešenia plochy sú v stredoch rastra umiestnené stromy s podrastom nízkych pôdokryvných kríkov
a sedením v strede námestia. Veľkosť rastra je odvodená z veľkosti námestia a kresba je pevne prepojená na vchody
do objektov, čím vytvára jednotu dominantných objektov s plochou námestia. Navrhnuté stromy sú po obvode námestia s malými kompaktnými korunami – Prunus fruticosa Globosa, v strede sú dva kultivary lipy Tilia platyphillos Orebro
s menšími kompaktnými korunami. Zo západnej strany je námestie ohraničené navrhnutými objektami prevádzok
s predajom suvenírov a občerstvením. Tým námestie získa celistvú a jasne ohraničenú plochu. Súčasné mostné teleso nad riekou je doplnené o druhé rameno, čím vzniká nový komunikačný a oddychový priestor s pohľadom na rieku.
Využitý bude aj ako zhromažďovací priestor okolo navrhnutých prevádzok a objektu tržnice na východnom brehu
rieky. Breh je riešený so solitérnymi sedeniami s využitím jestvujúcich stromov. V dlažbe námestia budú zabudované
bodové osvetlenia podobne ako na námestí M. R. Štefánika. Mobiliár spolu s osvetlením a rovnakým materiálom
a farbou dlažby bude zjednocujúcim prvkom oboch riešených námestí.

a obytnými domami. Dopravne je napojená cestou III/49929 na sieť verejných komunikácií, najmä na cestu II/499 na
južnej strane a na severnej strane pokračovaním cesty III/49929 s prepojením na smery Poriadie, Brestovec a Nové
Mesto nad Váhom. V predmetnej lokalite sa v súčasnosti nachádza autobusová stanica a centrálne parkovisko osobných automobilov s kapacitou 113 parkovacích miest. V súbehu s vodným tokom sa nachádza betónová spevnená
plocha, v súčasnosti pre verejnú dopravu uzavretá. Pre chodcov sú v lokalite vyčlenené samostatné pešie komunikácie.
Cesta III/49929 tvorí prieťah mestom Myjava v smere Senica – Poriadie, Brestovec. Je funkčnej triedy B3, kategórie MZ 14,5/40. Okružná križovatka na severnom okraji lokality je križovatkou cesty III/49929 a MK Partizánska.
V križovatke je vybudovaná jednosmerná vetva na pripojenie navrhovanej miestnej komunikácie vedúcej po nábreží
Myjavy. Z okružnej križovatky je umožnený prístup na parkovisko Mestského úradu a obytným objektom.
Dopravné riešenie centrálnej mestskej zóny vychádza zo širšej koncepcie riešenia dopravných vzťahov v meste
Myjava. Doterajšie usporiadanie dopravy vykazuje nedostatky, ktorých príčinou je najmä tranzit dopravy cez centrum
mesta. Mesto Myjava sa nachádza v údolí rieky Myjava, pričom centrum mesta je situované v priamom dotyku
s vodným tokom a sídelná štruktúra pokrýva okolitý svahovitý terén. Tejto konfigurácii je pripôsobené i doterajšie
vedenie dopravy, ktoré využíva údolnú nivu na trasovanie prieťahu mestom. Na území mesta sa križujú komunikácie z
viacerých dopravných smerov :
II/581 – smer Nové Mesto nad Váhom
II/581 – smer Senica
II/499 – smer Brezová pod Bradlom
II/499 – smer Veselí nad Moravou
III/499029 – tvorí prepojenie ciest II/581 a II/499 cez centrum mesta
III/581012 – smer Brestovec
III/581021 – smer Poriadie
Záujmom zástupcov mesta je vytesniť tranzitnú a nákladnú motorovú dopravu z centra mesta. Z toho dôvodu
vykonáva postupné kroky na splnenie tohoto cieľa. Cieľom je vybudovanie vonkajšieho okruhu mesta, pričom je potrebné vhodne využiť už vybudované dopravné diela na území mesta. Jedná sa najmä o prieťah II/581 ul.Viestova,
ktorá vytvára vhodný dopravný koridor v smere Nové Mesto nad Váhom – Senica (Brezová pod Bradlom). Ďalej je
v súčasnosti pripravovaná projektová dokumentácia preložky cesty II/581 v súbehu so zastavaným územím miestnej
časti Turá Lúka. Ďalším zámerom vo výhľadovom období je vybudovanie preložky cesty II/499, ktorá bude tvoriť západný obchvat mesta a preložku cesty III/499029 v úseku ul. Krajňanská, s napojením na cestu III/581021 smer Poriadie a III/581012 smer Brestovec, ktorá bude tvoriť severovýchodný obchvat mesta. posledným krokom by malo byť
prepojenie ciest II/499 a III/581012 na severnom okraji mesta, ktoré uzatvorí vonkajší okruh mesta. Vnútorná štruktúra
mesta bude doplnená o prepojenie ciest II/499 so severnou časťou mesta prostredníctvom Hurbanovej ulice. Táto
komunikácia bude slúžiť len pre vnútornú dopravu, tranzit bude odkláňaný na vonkajší okruh. Situovaním autobusovej
stanice ku kultúrnemu domu na ul. Partizánska bude i táto miestna komunikácia vytvárať prepojenie v severojužnom
smere a to najmä pre autobusovú dopravu.
Tieto zámery majú dlhodobý charakter a pre svoju finančnú náročnosť nie je reálne predpokladať ich rýchlu realizáciu z vlastných zdrojov. Možnosť čerpania európskych fondov je ale mimoriadnou príležitosťou tieto zámery realizovať a príprava dokumentácie CMZ je len prvým krokom k dosiahnutiu konečného cieľa.
2.3.1 Riešenie dopravy
2.3.1.1 Motorová doprava
Ideový návrh CMZ predpokladá ukľudnenie dopravy v úseku od križovatky s cestou II/499 po okružnú križovatku
pri MsÚ. V danom úseku budú použité nasledovné prvky ukľudnenia dopravy :
zjednosmernenie dopravy v danom úseku
optické zúženie jazdných pruhov, osobitne v priestoroch križovatiek
priestorové usporiadanie dopravného priestoru s vložením parkovacích plôch popri komunikácii
vybočenie jazdného pruhu
vysunuté chodníkové plochy v miestach priechodov pre chodcov
zmena povrchu vozovky v mieste priechodov pre chodcov
Doprava bude organizovaná v smere sever – juh v trase terajšej komunikácie III/499029 a v opačnom smere bude
odklonená na nábrežnú komunikáciu, s napojením na jestvujúcu okružnú križovatku pri MsÚ.
2.3.1.2 Chodci

2.3 DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Záujmové územie sa nachádza v centre mesta Myjava. Je vymedzené vodným tokom Myjava, kostolom, okružnou
križovatkou pri Mestskom úrade a cestou III/49929. Jedná sa o plochu so zástavbou polyfunkčnými objektami
S.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni , Nitra , august 2007

Zámerom je vybudovanie oddychovej zóny na námestí M.R.Štefánika, s plochami určenými výhradne pre pohyb
osôb. Táto centrálna plocha bude prepojená s okolitými komunikačnými trasami chodcov sústavou chodníkov pre
peších. Križovanie s motorovými komunikáciami bude priechodmi pre chodcov.

Územný plán zóny Centrum mesta Myjava

2.3.1.3 Cyklisti
Súbežne s cestou III/499029 v severojužnom smere bude vybudovaný samostatný cyklochodník v zúženom profile 2x1,0m. Nakoľko zatiaľ na území mesta absentuje riešenie cyklotrás, bude cyklochodník na začiatku a konci úseku
napojený na miestne komunikácie, kde budú cyklisti vedení spoločne s motorovou dopravou.

prieskumy a rozbory

Druhá fáza uvažuje s výstavbou 3 polyfunkčných objektov „Mozoláková“, „Bakoš“, Fezop“. V tejto etape bude zrušená
prevádzka autobusovej stanice a budú zrušené dočasné obchodné prevádzky na nábreží a prenosné stánky. Centrálne parkovisko zostáva v používaní.
Tretia fáza je konečný stav úpravy CMZ. Uvažuje s kompletnou dostavbou všetkých polyfunkčných objektov,
zrušením centrálneho parkoviska a vybudovaním nových parkovacích miest.

2.3.1.4 Nákladná doprava
Fáza č.1 :

Z daného priestoru bude vylúčená tranzitná doprava. Vodičom nákladných vozidiel bude ponúknutá vhodná alternatíva a to využitie ul. Partizánska z východného smeru a ul. Hurbanova z južného smeru. Organizovanie dopravy
v navrhovanej CMZ je zámerne prispôsobené len pohybu osobných vozidiel, pričom pre nákladné vozidlá bude pohyb
v tejto zóne nekomfortný. Nakoľko sa ale v lokalite nachádza množstvo obchodných prevádzok, bude umožnený vjazd
zásobovacím vozidlám.

Základný počet parkovacích miest je 256,6 p.m. (viď priložená tabuľka).
Požadovaný počet parkovacích miest pre bytové jednotky nie je možné upravovať koeficientami, preto bude do výpočtu uplatnený ich plný počet, t.j.80 p.m.

2.3.1.5 Osobná doprava

Výpočet statickej dopravy

Z rovnakých dôvodov ako u nákladnej dopravy je systém organizácie dopravy nevýhodný pre tranzitujúce vozidlá.
Alternatívne, komfortnejšie trasy sú popísané v predchádzajúcom odstavci. V danej lokalite sa počíta najmä
s dopravou, ktorá má cieľ v CMZ.
2.3.1.6 Statická doprava
Riešenie statickej dopravy vychádza jednak z celkovej potreby parkovacích miest a jednak z celkovej koncepcie
usporiadania dopravy v danej lokalite. Umiestnenie parkovacích miest je jedeným z prvkov upokojenia dopravy. Pre
celé dotknuté územie bol vypracovaný výpočet statickej dopravy a to v troch fázach výstavby. V cieľovom stave sa
počíta s vybudovaním celkovo 292 parkovacích miest, z toho 60 p.m. je jestvujúcich vo vnútrobloku obytných budov.
Ostatné parkovacie miesta budú budované súčasne s priľahlými objektami. Jedná sa o parkovacie miesta
s označením P1 – P14. 10 stojísk bude vyhradených pre osoby ZŤP.

N = Oo* ka + Po * ka * kv * kp *kd
Oo= základný počet odstavných stojísk pre obytné okrsky
0
Po= základný počet parkovacích stojísk
ka= súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie 1 : 2,5
koef. 1,0
kv= súčiniteľ veľkosti obce do 20.000 obyv.
koef. 0,3
kp= súčiniteľ vplyvu územia zóna s vyššou vybavenosťou
koef. 0,8
kd= súčiniteľ delby automob. práce 35:65
koef. 1,0
N = 0 + 176,6* 1,0 * 0,3 * 0,8* 1,0 + 80 = 123 stojísk , z toho dlhodobých, zamestnanci a užívatelia bytov 93
stojísk a krátkodobých do 4 hod 30 stojísk.
Fáza č.2 :

2.3.2. VÝPOČET STATICKEJ DOPRAVY
Zámerom mesta je dobudovanie centrálnej mestskej zóny, ktorá sa nachádza v priestore ohraničenom vodným tokom
Myjava, kostolom, novou okružnou križovatkou a cestou III/49929. Preložením autobusovej stanice do inej mestskej
lokality a zrušením centrálneho parkoviska na nám. M.R.Štefánika vzniká priestor pre dobudovanie centrálnej mestskej zóny výstavbou sústavy polyfukčných objektov a revitalizáciou námestia. V priamom styku s námestím sa nachádzajú ďalšie prevádzky obchodného charakteru, ktorých nároky na statickú dopravu sú riešené jestvujúcimi parkovacími plochami. Do výpočtu statickej dopravy sú preto zahrnuté nie len nároky zamýšľanej výstavby, ale aj objektov
priamo dotknutých.

Zástupnosť :
Z časového rozvrhu využitia jednotlivých prevádzok vyplýva plné prekrytie doby užívania u jednotlivých prevádzok, s predpokladanou špičkou v poobedňajších hodinách. Preto nie je možné uvažovať so zástupnosťou jednotlivých parkovacích plôch.
Priestory centrálnej mestskej zóny sú predurčené na usporadúvanie kultúrnych podujatí. Ich prepokladaný čas je
najmä počas víkendov. V tomto čase je minimálna požiadavka na parkovacie miesta zo strany obchodných prevádzok, preto je pre tento účel uvažovaná 100% zástupnosť.

Nakoľko bude výstavba objektov prebiehať etapovite, je výpočet statickej dopravy vykonaný v troch vývojových
fázach.
Prvá fáza popisuje súčasný stav. V prevádzke je autobusová stanica, dočasné obchodné prevádzky na nábreží,
prenosné stánky a na parkovanie slúži centrálne parkovisko.
S.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni , Nitra , august 2007

Základný počet parkovacích miest je 335,8 p.m. (viď priložená tabuľka).
Požadovaný počet parkovacích miest pre bytové jednotky nie je možné upravovať koefintami, preto bude do výpočtu
uplatnený ich plný počet, t.j.89 p.m.

Výpočet statickej dopravy
N = Oo* ka + Po * ka * kv * kp *kd
0
Oo= základný počet odstavných stojísk pre obytné okrsky
Po= základný počet parkovacích stojísk
koef. 1,0
ka= súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie 1 : 2,5
koef. 0,3
kv= súčiniteľ veľkosti obce do 20.000 obyv.
kp= súčiniteľ vplyvu územia zóna s vyššou vybavenosťou
koef. 0,8
kd= súčiniteľ delby automob. práce 35:65
koef. 1,0
N = 0 + 246,8* 1,0 * 0,3 * 0,8* 1,0 + 89 = 148 stojísk , z toho dlhodobých, zamestnanci a užívatelia bytov
104 stojísk a krátkodobých do 4 hod 44 stojísk.
Fáza č.3 :
Základný počet parkovacích miest je 404,1 p.m. (viď priložená tabuľka).
Požadovaný počet parkovacích miest pre bytové jednotky nie je možné upravovať koefintami, preto bude do výpočtu
uplatnený ich plný počet, t.j.89 p.m.
Výpočet statickej dopravy
N = Oo* ka + Po * ka * kv * kp *kd

Oo= základný počet odstavných stojísk pre obytné okrsky
0
Po= základný počet parkovacích stojísk
ka= súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie 1 : 2,5
koef. 1,0
kv= súčiniteľ veľkosti obce do 20.000 obyv.
koef. 0,3
kp= súčiniteľ vplyvu územia zóna s vyššou vybavenosťou
koef. 0,8
kd= súčiniteľ delby automob. práce 35:65
koef. 1,0
N = 0 + 315,1* 1,0 * 0,3 * 0,8* 1,0 +89 = 165 stojísk , z toho dlhodobých, zamestnanci a užívatelia bytov 117
stojísk a krátkodobých do 4 hod 48 stojísk.

Popis parkovacích boxov :
P1 – jestvujúce parkovacie miesta vo vnútrobloku obytných domov. Pre účely výpočtu je uvažovaných 60 parkovacích
miest.
P2 – jestvujúce centrálne parkovisko na nám. M.R.Štefánika, 113 parkovacích miest
P3 – P7 - narhované parkovacie miesta vrámci výstavby polyfunkčných objektov, 82 p.m.
P8 – navrhované parkovacie miesta vrámci výstavby CMZ, 6 p.m.
P9 – P11 - navrhované parkovacie miesta pri ceste III/49929 vrámci výstavby CMZ, 97 p.m.
P12 – P14 - navrhované parkovacie miesta na novej parkovacej ploche, 47 p.m.

Posúdenie potreby parkovacích miest :
Posúdenie potreby parkovacích miest je vykonané v troch vývojových fázach :
1. fáza :
potreba parkovacích miest podľa výpočtu :
123 p.m.
vybudované parkovacie miesta : P1 + P2 = 60+113 =
173 p.m.
123 < 173

:

V súčasnosti je v danej lokalite dostatok parkovacích miest

2. fáza :
potreba parkovacích miest podľa výpočtu :
vybudované parkovacie miesta : P1 + (P3-P8) = 60+88 =
148 = 148

:

148 p.m.
148 p.m.

Počas fázy 2 bude v danej lokalite dostatok parkovacích miest.

Počas tejto fázy budú zahájené stavebné práce na výstavbe polyfunkčného objektu na nám. M.R.Štefánika a na ceste
III/49929, preto pri posúdení nie je uvažované s možnými parkovacími plochami, ktoré budú zabraté staveniskom.

3. fáza :
potreba parkovacích miest podľa výpočtu :
vybudované parkovacie miesta : P1 + (P3-P14) = 60+232 =
165 < 292

:

165 p.m.
292 p.m.

Vo finálnej fáze bude v danej lokalite dostatok parkovacích miest.

Z horeuvedeného posúdenia vyplýva, že potrebný počet parkovacích miest po dobudovaní CMZ je omnoho nižší,
ako sú priestorové možnosti daného územia. Vzniknutá rezerva v počte parkovacích miest bude slúžiť na pokrytie
špičkových potrieb p.m. v čase nákupných špičiek a najmä na pokrytie potreby počas kultúrnych akcií v CMZ. Vo
zvyšnom čase je vytvorenie parkovacej rezervy priaznivé z pohľadu kolísavosti pomeru deľby prepravnej práce
a eventuálne vyššieho nárastu stupňa automobilizácie v danom regióne.
Z uvedeného počtu 232 p.m. (okrem obytnej zóny) je min. 4 % stojísk pre osoby s preukazom ZŤP, v počte
232*0,04 = 9,3 stojísk. Návrh obsahuje vybudovanie 10 stojísk pre ZŤP.

S.A.I.-ing.arch.Ivan Šuráni , Nitra , august 2007

Zdôvodnenie
Koeficienty použité vo výpočte zohľadňujú výhľadové obdobie 20 rokov. Pri výpočte boli použité STN 73 6110, 73
6056 a Komentár k STN 73 6110 (V.Medelská a kol.) a DSP „Polyfunkčný objekt nám. M.R.Štefánika, Myjava – dopravné riešenie“.

