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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1 Úvod

Územný  plán  má  charakter  otvoreného  dokumentu,  ktorý  by  sa  mal  prispôsobovať
aktuálnym  vývojovým  trendom  a požiadavkám  užívateľom  územia  za  podmienky
zachovania celkovej urbanistickej koncepcie.

Obec Jakubov má vypracovaný územný plán obce, ktorý schválilo dňa 23.1.2012 obecné
zastupiteľstvo  v Jakubove  uznesením  č.  2/2012.  Záväzná  časť  územného  plánu  obce
Jakubov bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 1/2012. 

Zmeny  a  doplnky  č.  1  ÚPN-O  Jakubov  boli  schválené  uznesením  OZ  v  Jakubove  č.
56/2015.

Prerokovanie zmien a doplnkov č. 2 ešte nebolo ukončené.

Obstarávanie zmien a doplnkov č. 2/2017 bolo po úvodnej etape oznámenia o strategickom
dokumente zastavené.

Obstaranie zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Jakubov vyvolali:

 požiadavka  obce  na  úpravu  regulatívov  intenzity  využitia,  maximálnej  výšky
zástavby 

 požiadavka  obce  na  úpravu  regulatívov  funkčného  využitia  územia,  ako  aj  na
rozšírenie možností pre výstavbu bytových domov

 požiadavka vlastníkov pozemkov parc.  KN C č.  134/3,  134/4,  130/1 na výstavbu
troch rodinných domov

 požiadavka  fyzickej  osoby  na  zmenu  návrhu  prístupovej  komunikácie  do
urbanistického bloku V/6

V zmysle platného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení  neskorších  predpisov  obec Jakubov pristúpila  k vypracovaniu  zmien a doplnkov
územného plánu obce Jakubov.

Textová časť zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie  je spracovaná vo forme
odkazov na predmetnú kapitolu, podkapitolu, ktoré sa menia alebo dopĺňajú. 

V  grafickej  časti  sú  zmeny  a doplnky  zakreslené  na  priesvitkách.  Podklad  priesvitiek
predstavujú  jednotlivé  výkresy,  resp.  fragmenty  výkresov  územnoplánovacej
dokumentácie  v pôvodnom  znení.  Priesvitky  s podkladom  sú  dodané  v integrovanom
tlačovom výstupe.

Metodika spracovania, ako aj spôsob zobrazenia javov vo výkresoch v maximálnej miere
vychádza  z doterajšej  ÚPD.  Názvy  výkresov  a  kapitol  textovej  časti  sú  podľa  platného
územného plánu obce Jakubov, aj keď sa mierne odchyľujú od znenia názvov výkresov a
kapitol textovej časti, ako sú uvedené vo vyhláške č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
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A.2 Hlavné ciele rozvoja územia a určenie problémov na riešenie

Hlavné ciele územného plánu obce Jakubov možno považovať za naďalej aktuálne a sú
formulované nasledovne:

 využitie prírodných zdrojov na zvýšenie ekonomickej úrovne obce pri rešpektovaní
a obnove ekologického potenciálu územia

 stabilizácia obyvateľov rozvojom funkčnej zložky bývania vo všetkých jej formách

 vytvorenie prostredia pre rozvoj podnikateľských aktivít

 aktivizácia výrobných sfér a občianskeho vybavenia na území obce

 zabezpečenie plnohodnotného vybavenia obce dopravnou a technicko-inžinierskou
infraštruktúrou

 zabezpečenie  podmienok  na  ochranu  životného  prostredia  obce  a zachovanie
permanentne udržateľného stavu

 zabezpečenie  podmienok  pre  oddych  a relaxáciu  občanov  v rámci  priestorových
a funkčných možností obce

Ciele riešenia zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Jakubov sú nasledujúce:

 vyhovieť novým nárokom a požiadavkám vlastníkov pozemkov v riešenom území a
umožniť ich využitie pre individuálnu bytovú výstavbu malého rozsahu

 optimalizovať  regulatívy  záväznej  časti  a  umožniť  efektívnejšie  využitie
zastavaného územia

Uvedené zámery  sú v  súlade so  záujmami  obce  Jakubov.  Neodporujú  hlavným cieľom
stanoveným  v doterajšom  Územnom  pláne  obce  Jakubov  ani  v jeho  zadaní.  Nie  sú
v rozpore ani s miestnou rozvojovou stratégiou. 

A.3 Podklady, údaje a východiskové materiály

Ako podklady pre spracovanie zmien a doplnkov boli použité požiadavky obce a fyzických
osôb, ktoré boli zapracované do zmien a doplnkov územného plánu obce.
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A.4 Vyhodnotenie splnenia podmienok zadania

Zadanie na územný plán obce Jakubov bolo prerokované v zmysle §20 ods. 2, 3 a 4 zákona
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo v
Jakubove ho schválilo uznesením zo dňa 26. 05. 2011.

Navrhované riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie nie je v rozpore s
cieľmi a požiadavkami na riešenie, stanovenými v zadaní na územný plán obce Jakubov.
Riešenie zmien a doplnkov pokračuje v napĺňaní hlavných cieľov rozvoja územia. Je tiež v
súlade  s  požiadavkami  na  riešenie  jednotlivých  funkčných  subsystémov  obce  a
odvetvových koncepcii. 
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B. RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU

B.1 Vymedzenie riešeného územia

Bez zmien

B.2 Väzby vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie

Zmienka o ÚPD „Územný plán VÚC Bratislavský kraj“ sa nahrádza nasledovným textom:

Z  hľadiska  územného  plánu  obce  Jakubov  a  jeho  zmien  a  doplnkov  je  nadradenou
územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj.
Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj bol schválený uznesením č. 60/2013
dňa 20.09.2013 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BSK
č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013. 

Regulatívy  záväznej  časti  nadradenej  územnoplánovacej  dokumentácie  je  potrebné
rešpektovať.

B.3 Základné predpoklady rozvoja obce

Bez zmien

Z navrhovaných zmien a doplnkov nevyplývajú osobitné dôsledky na základné predpoklady 

rozvoja obce.

B.4 Návrh riešenia záujmového územia a širšie vzťahy

Bez zmien

Riešenie zmien a doplnkov sa týka výlučne zastavaného územia obce a kontaktného územia
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B.5 Návrh riešenia funkčného a prevádzkového rozvoja

V kapitole B.5 , v podkapitole B.5.2 Obecné štvrte sa dopĺňa nasledovný text:

V súvislosti s návrhom zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Jakubov sa v rámci obecnej štvrte II.
Hlavná ulica dopĺňa nový urbanistický blok (UB) II/14. Lokalita sa nachádza vo výhodnej
polohe blízko centrálnej časti obce, za kostolom, v lokalite s miestnym názvom Husí rínek.

Nová lokalita v rozsahu navrhovaného urbanistického bloku II/14 má výmeru 0,4760 ha a
je určená pre výstavbu 3 rodinných domov.

Ďalej sa navrhuje zmena regulatívov funkčného využitia, za účelom umožnenia výstavby

bytových domov ako doplnkovej funkcie do 20% z celkovej zastavanej plochy každého z
urbanistických blokov č. II/3, č. II/4, č. II/5, č. II/12, č. III/3.

B.6 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania územia

V kapitole B.6, v podkapitole B.6.2 Územno-priestorová štruktúra a urbanistická typológia,
v časti Štvrť III. Na konci sa dopĺňa nasledovný text:

 nové plochy pre výstavbu rodinných domov navrhujeme v rámci urbanistického
bloku (UB) II/14

B.7 Demografia

Bez zmien

Z navrhovaných zmien a doplnkov nevyplývajú osobitné dôsledky na demografický vývoj, 

nakoľko sa uvažuje s prírastkom len 3 rodinných domov. Demografické prognózy zahrnuté 

v doterajšom Územnom pláne obce Jakubov možno považovať za naďalej aktuálne.

B.8 Vymedzenie zmien hraníc zastavaného územia obce

Na konci kapitoly sa dopĺňa nasledovný text:

V súvislosti s návrhom zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Jakubov sa navrhuje
rozšírenie zastavaného územia obce v týchto častiach:
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 štvrť  Hlavná  ul.  -  rozšírenie  o  navrhovanú  lokalitu  v  rozsahu  navrhovaného
urbanistického bloku II/14

B.9 Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem a chránených území 
prírody

Bez zmien

Z navrhovaných zmien a doplnkov nevyplýva vymedzenie nových ochranných pásiem. 

Ochranné pásma vymedzené a definované v ÚPN-O Jakubov v znení zmien a doplnkov č. 1 

sú naďalej aktuálne a vzťahujú sa aj na územie riešené v zmenách a doplnkoch č. 3

B.10 Riešenie špecifických záujmov

Bez zmien

Z navrhovaných zmien a doplnkov nevyplývajú nové požiadavky na riešenie špecifických 

záujmov. Na riešené územie sa vzťahujú návrhy na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej 

ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami podľa doterajšej ÚPD

B.11 Krajinnoekologický plán

Bez zmien

Zmeny a doplnky ÚPD nemajú vplyv na návrhy ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov 

územného systému ekologickej stability, nezasahujú do nich, ani nie je potrebné navrhovať 

nové ekostabilizačné opatrenia

B.12 Návrh verejného dopravného vybavenia

V kapitole B.12, v podkapitole B.12.2 Komunikačný systém obce sa dopĺňa nasledovný 
text:

Lokalita pre výstavbu rodinných domov v rozsahu urbanistického bloku (UB) II/14 bude
dopravne  obsluhovaná  prostredníctvom  miestnej  komunikácie  funkčnej  triedy  C3,
navrhovanej v tejto polohe v doterajšej ÚPD. 

Pre dopravnú obsluhu urbanistického bloku (UB) V/6 sa navrhuje nová trasa upokojenej
komunikácie funkčnej triedy D1 tak, ako je vyznačená v grafickej časti zmien a doplnkov.
Pôvodne navrhovaná trasa tejto komunikácie sa z navrhovaného riešenia vypúšťa.
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B.13 Návrh riešenia vodného hospodárstva obce

V kapitole B.13, v podkapitole B.13.1.2 Vodovodná sieť v obci sa dopĺňa nasledovný text:

Návrh zmien a doplnkov č. 3 vyvolá minimálne nároky na zásobovanie pitnou vodou v
lokalite určenej pre výstavbu 3 rodinných domov. Pre jej napojenie na verejný vodovod sa
navrhuje vybudovanie rozvodného potrubia pitnej vody, v rovnakých parametroch ako v
doterajšej ÚPD (D110). 

Na základe navrhovanej kapacity (3 RD) a predpokladanej obložnosti (2,67 obyvateľa na 1
byt)  bude na  základe  výpočtu  podľa  vyhlášky  č.  684/2006 Z.z. prírastok  potreby  vody
nasledovný:

 Priemerná potreba vody Qp = 8 x 135 l/osoba/deň = 1080  l/deň = 0,0125 l/s

 Maximálna denná potreba vody Qm = 1080 x 1,6 = 1728 l/s

 Maximálna hodinová potreba vody Qh = 1728 x 1,8 = 3110 l/s

 Ročná potreba vody = 1080  l/deň x 365 = 394 200 l/rok = 394,2 m3/r

V kapitole B.13, v podkapitole B.13.2.2 Odkanalizovanie územia sa dopĺňa nasledovný 
text:

V súvislosti  s  návrhom zmien a doplnkov  č.  3 sa  rozširuje  pôvodný návrh gravitačnej
splaškovej  kanalizácie  v  rovnakých  parametroch  (DN300)  ako  v  doterajšej  ÚPD  aj  pre
navrhovanú  lokalitu  určenú  pre  výstavbu  3  rodinných  domov.  Množstvo  splaškových
odpadových vôd zodpovedá vypočítanej bilancii potreby pitnej vody.

B.14 Návrh riešenia energetiky v obci

V kapitole B.14, v podkapitole B.14.1 Zásobovanie elektrickou energiou sa dopĺňa 
nasledovný text:

Na  základe  prírastku  navrhovanej  pre  výstavbu  3  rodinných  domov,  bude  prírastok
spotreby elektrickej energie (Pi) nasledovný: 

 štvrť  Hlavná ulica, UB II/14: Pi = 9,5 kW.

Prírastok spotreby bude pokrývať existujúca transformačná stanica TS 0026-001, situovaná
pri kostole, s dostatočným výkonom 630 kVa.

Prívod k distribučnej transformačnej stanici bol preložený a v súčasnosti už nekoliduje s
uvedenou plochou pre výstavbu.
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V kapitole B.14, v podkapitole B.14.2 Zásobovanie plynom sa dopĺňa nasledovný text:

Na strednotlakové rozvody zemného plynu bude napojená lokalita UB II/14 pre rozšírenie
obytného územia, predĺžením strednotlakového plynovodu DN80.

Nárast potreby plynu bude nasledovný: 

 štvrť  Hlavná ulica, UB II/14: QH = 4,2 m3/hod, QR = 7275 m3/rok.

Nárast potreby plynu bol vypočítaný podľa Technických podmienok SPP z r. 2012 (HQIBV=
1,4 m3/hod, RQIBV= 2425 m3/rok). 

B.15 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

Bez zmien

V súvislosti so zmenami a doplnkami ÚPD nie je potrebné navrhnúť nové opatrenia 

starostlivosti o životné prostredie, nad rámec pôvodne navrhovaných opatrení

B.16 Ochrana kultúrno-spoločenských hodnôt obce

Bez zmien

V súvislosti so zmenami a doplnkami ÚPD nie je potrebné riešiť ochranu kultúrno-

spoločenských hodnôt obce nad rámec zásad navrhnutých v doterajšej ÚPD.

B.17 Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a 
dobývacích priestorov

Bez zmien

V súvislosti so zmenami a doplnkami ÚPD ani z iných dôvodov nie je potrebné meniť / 

dopĺňať vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území, 

dobývacích priestorov

B.18 Vymedzenie znehodnotených území a plôch so zvýšenou ochranou

Bez zmien

V súvislosti so zmenami a doplnkami ÚPD ani z iných dôvodov nie je potrebné vymedzenie 

ďalších plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
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B.19 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely

Dopĺňa sa nasledovný text a tabuľka:

V súvislosti  s návrhom  rozvojovej  lokality  pre  výstavbu  3  rodinných  domov  v  rámci
urbanistického bloku (UB) II/14 dôjde k záberom poľnohospodárskej pôdy – ornej pôdy.
Navrhovaná  miestna  komunikácia  je  sčasti  na  nepoľnohospodárskej  pôde  a  vo  zvyšnej
časti  je  súčasťou  UB  V/5,  kde  bol  už  v  rámci  platnej  ÚPD  vydaný  súhlas  s  budúcim
možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery. 

Zábery  poľnohospodárskej  pôdy  sa  nenavrhujú  na  pôdach,  ktoré  patria  medzi
najkvalitnejšie pôdy v príslušnom katastrálnom území v zmysle prílohy č. 2 k nariadeniu
vlády SR č. 58/2013 Z.z. Ide o pôdy nízkej kvality - 7. skupiny kvality podľa zákona č.
220/2004  Z.z.  o ochrane  a využívaní  poľnohospodárskej  pôdy  v  znení  neskorších
predpisov.  Predmetná  lokalita  sa  síce  nachádza  mimo  zastavaného  územia  obce,  ale
priamo nadväzuje na existujúce zastavané územie. Navrhovanými zábermi preto nedôjde
k nežiaducej fragmentácii poľnohospodárskej pôdy.

Plocha navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy predstavuje 0,4760 ha. Skutočný
záber  poľnohospodárskej  pôdy  bude  predstavovať  len  asi  50%  uvedenej  výmery.
Predpokladá sa, že vynímané budú len zastavané plochy objektov rodinných domov.

Prehľad  o štruktúre  poľnohospodárskej  pôdy  v lokalitách  s  uvažovaným  použitím
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely 

Číslo Katastr. Funkčné Výmera Predpokladaná výmera PP Užív. Vybud. Čas. Iná 
Lok. územie využitie lokality spolu Z toho PP hydrom etapa inform.

v ha v ha Skupina 
BPEJ

výmera
ha

z toho 
v ZÚO

zariad. realiz.

II/14 Jakubov Bývanie 
v RD

0,4760 0,4760 0159001
/7.

0,4760 0 FO – I.

Spo-
lu

0,4760

Vysvetlivky: 
ZÚO – zastavané územie obce
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B.15 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, 
ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Dopĺňa sa nasledovný text hodnotenia riešenia zmien a doplnkov č. 3:

Návrh  zmien  a  doplnkov  nevytvára  rámec  pre  zvýšenie  záťaže  územia  stavebnou
činnosťou. 

V oblasti  investícií  do  technickej  infraštruktúry  návrh  vybudovania  vodovodu,  riešenia
odvádzania odpadových vôd a plynofikácie v lokalite pre výstavbu 3 rodinných domov
prispeje k udržaniu kvality vôd, ovzdušia a k zabezpečeniu vysokého komfortu bývania.
Riešenie  nezasahuje  do  prvkov  kostry  ekologickej  stability,  území  ochrany  prírody  a
krajiny,  chránených  území  sústavy  NATURA  2000  ani  iných  ekologicky  významných
segmentov krajiny. 

Z hľadiska sociálnych dôsledkov sa žiadne negatívne vplyvy nepredpokladajú.  

Z hľadiska územno-technických dôsledkov riešenia navrhovaného v zmenách a doplnkoch
č.  3  je navrhovaná  výstavba  rodinných  domov  podmienená  vybudovaním  príslušného
technického vybavenia a dopravného vybavenia. 
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C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

C.1 Regulatívy územného rozvoja

Bez zmien

C.2 Vnútorná organizačná štruktúra obce Jakubov. Vymedzenie zastavaného 
územia obce

Dopĺňa sa zoznam obecných štvrtí a urbanistických blokov – v OŠ – II. Hlavná ul.

 č. II/14 – Husí rínek

C.3 Celoobecné regulatívy

Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy funkčného využitia územia v časti 1. Bývanie 
nasledovne (vypustený text, nový text): 

 prevažujúcou formou bytovej výstavby bude izolovaná rodinná výstavba, výstavba
bytových  domov  bude  doplnkovou  možnosťou  riešenia  a  bude  zabezpečená
primárne v rámci rozvoja štvrte II UB č. II/10 a UB č. VI v štvrti VI. Stávky;

 výstavba  bytových  domov  ako doplnková  funkcia  do 20% z celkovej  zastavanej
plochy každého urbanistického bloku je možná ďalej v rámci rozvoja štvrte II UB č.
II/3, č. II/4, č. II/5, č. II/12, ako aj štvrte III UB č. III/3

Menia sa záväzné regulatívy funkčného využitia územia v časti 2. Občianska vybavenosť a
sociálna infraštruktúra nasledovne – vypúšťa sa nadbytočný text  (vypustený text): 

 centrum obce – Hlavná ulica musí byť riešená ako polyfunkcia, ktorá spojí bývanie
s vybavenostným parterom; UB č. II/10

C.4 Štvrťové regulatívy

Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy priestorového usporiadania pre štvrť  I. Paseky 
nasledovne (vypustený text, nový text): 

 výška zástavby: do 3 NP (vrátane podkrovia) do 2 NP (plus podkrovie)

 percento zastavanosti pozemkov: max. 25% 45% (definované ako pomer zastavanej
plochy k     ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100)

 percento zelene: min. 60% 35%
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Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy priestorového usporiadania pre štvrť  II. Hlavná 
ul. nasledovne (vypustený text, nový text): 

Stavebné intervencie:

 nová štruktúra IBV (  bývanie v rodinných domoch) – UB II/1, II/3, II/11, II/14

 nová štruktúra HBV (bývanie v bytových domoch) – UB II/10,

Intenzita využitia:

 výška zástavby:  do 3 NP (vrátane podkrovia) pri IBV, do 4 NP pri HBV  do 2 NP
(plus podkrovie)

 percento zastavanosti pozemkov: max. 25% 45% (definované ako pomer zastavanej
plochy k     ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100)

 percento zelene: min. 60% 35%

Vypúšťa sa neprípustný regulatív priestorového usporiadania pre štvrť  II. Hlavná ul. 
nasledovne (vypustený text) 

 svojvoľná stavebná činnosť v rámci pridomových záhrad

Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového zabezpečenia 
pre štvrť  II. Hlavná ul. nasledovne (vypustený text, nový text): 

 dominantná funkcia – bývanie IBV: UB č. II/1, II/3, II/4, II/5, II/11

 doplnková funkcia – bývanie HBV: UB č. II/10, a v limitovanom rozsahu (do 20% z
celkovej zastavanej plochy každého urbanistického bloku) aj v UB č. II/3, č. II/4,
II/5, II/12

Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy priestorového usporiadania pre štvrť  III. Na Konci
nasledovne (vypustený text, nový text): 

Intenzita využitia:

 výška zástavby: do 3 NP (vrátane podkrovia) do 2 NP (plus podkrovie)

 percento zastavanosti pozemkov: max. 25% 45% (definované ako pomer zastavanej
plochy k     ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100)

 percento zelene: min. 60% 35%
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Vypúšťa sa neprípustný regulatív priestorového usporiadania pre štvrť  III. Na Konci 
nasledovne (vypustený text) 

 svojvoľná stavebná činnosť v rámci pridomových záhrad

Dopĺňajú sa záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového zabezpečenia pre štvrť
III. Na Konci nasledovne (nový text): 

• doplnková  funkcia  –  bývanie  HBV:  v  limitovanom  rozsahu  (do  20% z  celkovej
zastavanej plochy urbanistického bloku) v UB č. III/3

Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy priestorového usporiadania pre štvrť  IV. Pančula 
nasledovne (vypustený text, nový text): 

Intenzita využitia:

 výška zástavby: do 3 NP (vrátane podkrovia) do 2 NP (plus podkrovie)

 percento zastavanosti pozemkov: max. 25% 45% (definované ako pomer zastavanej
plochy k     ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100)

 percento zelene: min. 60% 35%

Dopĺňajú a menia sa záväzné regulatívy priestorového usporiadania pre štvrť  V. Starý 
mlyn nasledovne (vypustený text, nový text): 

Intenzita využitia:

 výška zástavby: do 3 NP (vrátane podkrovia) do 2 NP (plus podkrovie)

 percento zastavanosti pozemkov: max. 25% 45% (definované ako pomer zastavanej
plochy k     ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100)

 percento zelene: min. 60% 35%

Vypúšťa sa neprípustný regulatív priestorového usporiadania pre štvrť  IV. Starý mlyn 
nasledovne (vypustený text) 

 svojvoľná stavebná činnosť v rámci pridomových záhrad
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C.5 Vymedzenie chránených území a ochranných pásiem

Bez zmien

Z navrhovaných zmien a doplnkov nevyplýva vymedzenie nových ochranných pásiem ani 

chránených území. Ochranné pásma vymedzené a definované v ÚPN-O Jakubov v znení 

zmien a doplnkov č. 1 sú naďalej aktuálne a vzťahujú sa aj na územie riešené v zmenách a 

doplnkoch č. 3

C.6 Zoznam verejnoprospešných stavieb

Bez zmien

C.7 Návrh na spracovanie zonálnej dokumentácie

Bez zmien
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