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Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje stavebného objektu 

Stavba:    Čirč – IBV Farské – I. etapa 

Stupeň:    Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR 

Druh stavby:   Novostavba 

Katastrálne územie: Čirč  

Okres:    Stará Ľubovňa 

Kraj:    Prešovský 

Obstarávateľ:   Obec Čirč 

2. Identifikačné údaje projektanta stavby 

Projektant:   Ing. Soporský Richard, Vihorlatská 15, Prešov 

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

V obci Čirč, v lokalite „Milov jarok“ sa pripravuje výstavba novej IBV. Predmetná lokalita sa nachádza 

v nezastavanej časti obce, ktorá je v zmysle územnoplánovacej dokumentácie určená ako plocha zmiešanej funk-

cie bývania a občianskeho vybavenia. V súčasnosti sa na pozemku nachádza trvalý trávny porast.  

Územie budúcej IBV sa vyznačuje svojskou atmosférou, lokalita je tichá a kľudná. Je to ideálne územie 

pre rozvoj a budovanie rodinných domov s nízkym koeficientom zastavanosti jednotlivých pozemkov. Z hľa-

diska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako mierne svahovité. Územím neprechádzajú žiadne trasy 

technickej infraštruktúry.  

V blízkosti lokality sa nachádza chránené vtáčie územie Čergov a biokoridor regionálneho významu 

(ÚPN VÚC) . Predmetná lokalita sa nachádza v blízkosti prístupovej cesty k významnému pútnickému miestu na 

Mariánskej hore. 

Obec Čirč má rozvojový potenciál obytnej a rekreačnej funkcie vzhľadom na zachovalé prírodné pro-

stredie – blízkosť pohoria Čergov a rieky Poprad, ako aj na priaznivú polohu v štruktúre osídlenia - obec sa na-

chádza v prihraničnom pásme s Poľskou republikou, v blízkosti cesty I/77 . 

4. 4. Prehľad východiskových podkladov 

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie v stupni DÚR boli : 

- súťažné podklady 

- meračský elaborát 

- rokovania a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 

- územný plán obce Čirč, (2016) , Atrium , s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice 

5. Členenie stavby 

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:  

SO 501-01 – Splašková kanalizácia 

SO 502-01 – Prípojky splaškovej kanalizácie 

SO 511-01 – Dažďová kanalizácia 

SO 512-01 – Prípojky dažďovej kanalizácie 

SO 521-01 – Vodovod 

SO 522-01 - Vodovodné prípojky 

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 

V blízkosti navrhovanej IBV sa nachádzajú inžinierske vedenia, ktoré je možné využiť pre potreby na-

vrhovanej IBV. Realizácia stavby má priamy vplyv na okolitú existujúcu zástavbu a plánovanú výstavbu. Bez 

realizácie plánovaných inžinierskych sieti nie je možné realizovať budúcu výstavbu rodinných domov. Obme-

dzenie verejnej premávky bude len v krátkodobom rozsahu.  

Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci územného a stavebného 

konania. 
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7. Prehľad budúcich užívateľov a prevádzkovateľov 

SO 501-01 - Splašková kanalizácia   W - Control  

SO 511-01 – Dažďová kanalizácia   W - Control 

SO 521-01 – Vodovod    W - Control 

8. Celková doba výstavby 

Celková doba výstavby sa uvažuje 12 mesiacov 

Zahájenie výstavby :  09. 2020 

Ukončenie výstavby : 09. 2021 

9. Súlad so záverečným stanoviskom posúdenia vplyvu stavby na životné pro-

stredie 

Predmetná stavba nebola posudzovaná, v zmysle zákona nepodlieha posudzovaniu vplyvu stavby na 

životné prostredie. 

 

 

 

Prešov, júl 2019      Vypracoval : Ing. Richard Soporský 

           


