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KC1

Existujúci stav
•Chránené, prevažne lesnaté územie v severnej časti katastra (v 2. a 4. stupni ochrany) v ochrannom pásme TANAP-u obsahuje okrem lesov aj lúky
a pasienky a maloplošné chránené územie PR Kút (4. Stupeň ochrany), na východnej hranici v kontakte s vodným tokom Slavkovský jarok (PR
Slavkovský jarok leží na k.ú. Malý Slavkov, do kú.ú Huncovce zasahuje jeho OP)
•Ide prevažne o lesy osobitného určenia v chránených územiach, malá časť lesov sú ochranné lesy (v blízkosti Slavkovského jarku - zamokrené
s pôdoochrannou funkciou)
• V PR Kút ide biotopy patriace medzi najzaujímavejšie a botanicky najcennejšie - rašeliniská a slatinné prameniská
•Prírodné prvky krajinného celku sú súčasťou regionálnych biocentier a biokoridorov
•Krajinný celok obsahuje ďalšie hodnotné prírodné prvky osobitného záujmu z hľadiska ochrany prírody s potenciálom ich začlenenia do kostry ekologickej
stability na miestnej úrovni (miestne biocentrá a biokoridory, interakčné prvky)
• v časti Kút a okolo Slavkovského jarku ide o biotopy európskeho významu:
•• Ls 1.4. horské jelšové lužné lesy
•• Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská
•• Lk5 -Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
• v kontaktnom území východne od riešeného územia - na území susedného katastra Malý Slavkov sú navrhované suché poldre na vodnom toku
Slavkovský jarok zasahujúce až do územia k.ú. Huncovce; a tiež rozvojové územie v súčasnosti spracované ako čiastková zmena ÚPN-O Malý Slavkov

KC1.1

•Chránené nelesnaté územie v severnej časti katastra na jeho západnej hranici (v 2. stupni ochrany) v ochrannom pásme TANAP-u obsahujúce lúky
a pasienky
•územie v kontakte s existujúcou poľnou cestou na západnej hranici katastra prístupnou aj z obce, resp. k.ú. V. Lomnica (mimo riešeného územia)
vedúcou z rómskej osady (Huncovce) do lesných porastov na severe katastra Huncovce;
• V kontaktnom území západne od riešeného územia - na území susedného katastra V. Lomnice je v zmysle jej územného plánu navrhovaná rozsiahla
obytná výstavba

KC2

•územie v severnej časti katastra od hranice OP Tanap-u po urbanizované územie rómskej osady a hospodárskeho dvora (resp. po trasu železnice)
•územie s prevahou intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, lúky, pasienky) bez krovitej a stromovej zelene
•krajinársky menej hodnotné územie s nízkou ekologickou stabilitou
•krajinným celkom sú v jeho severnej časti trasované regionálne zásobovacie siete verejného technického vybavenia územia (VTL plynovod)
•krajinársky menej hodnotné územie intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy významne sa uplatňujúce v panoramatických pohľadoch na riešené
územie - hlavne z prístupových smerov do obce od juhovýchodu kde vidno v druhom pláne panorámu horstva Vysoké Tatry

KC2.1

•územie stredovej časti katastra severene od železnice, urbanizované územie rómskej osady a hospodárskeho dvora
•obe urbanizované územia (rómska osada a hospodársky dvor) sú prístupné cestou III.triedy vedúcou z obce k železnici (zastávka ŽSR), z nej sa odpája
obslužná komunikácia do rómskej osady a účelová komunikácia k hospodárskemu dvoru
•ide o dve samostatne fungujúce urbanizované územia, rómska osada funkčne využívaná pre bývanie a hospodársky dvor funkčne využívaný pre výrobu a
skladovanie, vrátane chovu zvierat
• v území je evidovaná skládka odpadov mimo prevádzky (skládka "rómska osada")
• v okolí obidvoch urbanizovaných území na severe - okolo rómskej osady a hospodárskeho dvora sa nachádzajú plochy s tzv. antropogénnou, resp.
ruderálnou vegetáciou (nevyužívané plochy okolo ciest, železníc, na okrajoch polí, plochy po stavebnej činnosti) z hľadiska šírenia inváznych druhov
veľmi nebezpečné a z krajinárskeho hľadiska znižujúce hodnotu krajiny; južná časť rómskej osady je zdevastovaná
•krajinný celok obsahuje vzácnejší fragment teplomilnej vegetácie v terénnej depresii za rómskou osadou
•urbanizované územie hospodárskeho dvora je areálom s potenciálnym zdrojom znečistenia životného prostredia (živočíšna výroba - chov oviec)

KC3

•územie v stredovej časti katastra (územie nazývané aj „medzi vodami“) - územie medzi trasou železnice (na severe) a vodným náhonom (na juhu),
•rovinaté územie s výraznými meandrami najvýznamnejšieho vodného toku v riešenom území - riekou Poprad s brehovými porastmi, krovitou vegetáciou
v širšom okolí vodného toku, na mokradiach a na nevyužívaných lúkach a pasienkoch

• v zmysle doteraz platného územného plánu obce bola severná časť územia blokovaná ako územná rezerva pre novú trasu (preložku) cesty I/67
(navrhovanú severne od zastavaného územia, v súbehu s trasou železnice)

• funkčne je územie v jeho stredovej časti z veľkej miery nevyužívané vzhľadom na jeho ohrozovanie povodňami; južné okrajové časti - v kontakte so
zastavaným územím obce sú čiastočne urbanizované a funkčne využívané pre:
•• bývanie - skupina rodinných domov
•• šport a rekreáciu - futbalové ihrisko
•• výrobu a skladovanie - vznikajúce urbanizované územie priemyselného parku (v juhozápadnej časti územia) s areálmi výroby, technických služieb a
skladovania
•• technické vybavenie územia - areál čov, regulačná stanica plynu, zastávka ŽSR (vo východnej časti územia)
•• územím krajinného celku sú trasované zásobovacie siete (a tiež umiestnené zariadenia) verejného technického vybavenia územia:
•• vzdušné VN trasy elektriny a trafostanice
•• trasa VTL plynovodu a regulačná stanica plynu
•• čov (vrátane odpadového kanalizačného potrubia k výustnému objektu do recipientu - rieky Poprad)
•územím krajinného celku vedie jedna z troch hlavných trás verejného dopravného vybavenia územia - cesta III. Triedy vedúca z obce k rómskej osade a
železnici; z nej sa odpája účelová poľná komunikácia vedúca k hospodárskemu dvoru
• južnú hranicu krajinného celku tvorí derivačný kanál - vodný náhon pre malú vodnú elektráreň (MVE „Turbína“); na jeho začiatku - na západnom okraji
katastra - je na rieke Poprad vybudovaná betónová hať, v jej blízkosti aj malá vodná elektráreň (MVE pri hati nie je súčasťou verejného technického
vybavenia územia - neslúži na zásobovanie obce el.energiou)
• v území sú zanedbané plochy s antropogénnou, resp. ruderálnou vegetáciou - okolo železnice a cesty - a južne od vodného toku v západnej časti územia,
kde je doteraz zreteľné aj zdevastovanie územia po bývalej ťažbe štrkopieskov a následných navážkach pri úprave koryta vodného toku (územie bolo
využívané aj na skládkovanie zeminy) ;
• v území je evidovaná skládka odpadov mimo prevádzky registrovaná ako pravdepodobná enviromentálna záťaž s vysokou prioritou ("skládka pri ihrisku")
•Najvýraznejší prírodný prvok krajinného celku - vodný tok (rieka Poprad so sústavou okolitých vodných plôch a močiarnych biotopov) je z ekologického
hľadiska nadregionálnym biokoridorom v širšom území a prvkom kostry ÚSES v nadregionálnej úrovni
•Okolo brehov rieky Poprad, kde sa nevyskytuje krovitá vegetácia sa nachádza biotop európskeho významu:
•• Br6 - brehové porasty deväťsilov
•• Lk5 -Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

KC4

•Plošne najmenší krajinný celok na severovýchodnom okraji katastra medzi riekou Poprad (na severe) a existujúcou komunikáciou I/67 na juhu, zahŕňajúci
aj urbanizované územia na východnom okraji katastra (motorest a hospodársky dvor „Pri rybníku“)
• Terénne členité a na malej ploche krajinársky rozmanité územie s existujúcou trasou cesty I/67 s výrazným prevýšením trasy vedenou v záreze,
s fragmentom lesa severne od nej a prudko sa zvažujúcim územím smerom k vodnému toku rieky Poprad, v nivnej časti ktorého je záhradkárska osada;
s dvomi samostatnými urbanizovanými územiami južne od komunikácie I/67 a vodnou nádržou na juhovýchodnom okraji katastra (zasahujúcou do k.ú.
Kežmarok)
• V území - okolo komunikácie vedenej v záreze - sú evidované potenciálne zosuvy územia (upresnené podľa podrobnejších podkladov)
• V krajinnom celku sú nasledovné funkčné plochy (ako samostatné urbanizované územia):
•• Výroby - malá vodná elektráreň („Turbína“), hospodársky dvor „Pri rybníku“
•• Komerčnej občianskej vybavenosti - motorest
•• Záhradkárska osada
• V území je najzaujímavejší (historicky a technicky) areál funkčnej, vyše 100 - ročnej malej vodnej elektrárne (ktorej hlavný objekt je aj národnou kultúrnou
pamiatkou) s podzemným trasovaním vodného náhonu
•Územím prechádzajú zásobovacie trasy verejného technického vybavenia územia (vzdušné VN el. siete)
•Urbanizované územie hospodárskeho dvora „pri rybníku“ je areálom s potenciálnym zdrojom znečistenia životného prostredia (chov koní, chovná stanica
psov)
•Urbanizované územia (motorest, HD Pri rybníku, „Turbína“) sú v odťažitej polohe od samotnej obce Huncovce a tak z hľadiska ich obslúžiteľnosti a
napojenia na verejné technické vybavenie územia gravitujú skôr k blízkemu sídlu Kežmarok (v súčasnosti sú všetky napojené na elektrinu, a majú
prevažne vlastné zdroje vody a vlastné žumpy, resp. čov)
•Územie je významné z hľadiska krajinárskych a panoramatických pohľadov z obidvoch smerov vnímania - z existujúcej trasy komunikácie I/67, t.j.:
•• zo západného smeru od Huncoviec, kde sa nezáživný charakter poľnohospodárskej krajiny mení na krajinársky rozmanité územie s príjemným
trasovaním komunikácie v záreze s fragmentom lesa následne sa zvažujúcej k „Turbíne“ a vodnej nádrži
•• a hlavne z východného smeru od Kežmarku, kde z príjemne trasovanej komunikácie sú vnímané motorest, vodná nádrž a historický objekt „Turbína na
pozadí lesného porastu a po stúpaní existujúcej trasy cesty I/67 sa na jej vrchole otvorí panoramatický pohľad na horstvo Vysoké Tatry

KC5

• zastavané územie obce
•najrozľahlejšie urbanizované územie katastra Huncovce dopravne prístupné z východu (Kežmarok) a západu (Poprad, Bratislava, D1) - z cesty I/67,
a z juhu z cesty III. Triedy (od Žakoviec a Spišskej Novej Vsi)

•urbanizované územie s prevahou obytných funkčných plôch doplnených občianskovybavenostnými funkčnými plochami organizovanými prevažne
v ulicovej zástavbe s hlavnou východo-západnou dopravnoorganizačnou osou, ktorú tvorí cesta I/67

•územie je výrazne obťažované prevádzkou dopravy na ceste I/67 - hlavne z hľadiska bezpečnosti chodcov, hluku a vibrácií (v zmysle hlukovej štúdie bola
na troch meraných stanovištiach prekročená max. povolená hladina hluku); hustá premávka spôsobuje, že komunikácia trasovaná stredom zastavaného
územie je v sídle líniovou stresovou bariérou
• verejné dopravné vybavenie sídla vykazuje pomerne veľa líniových a bodových závad sťažujúcich bezkolíznu dopravnú obsluhu urbanizovaného územia
a bezpečný pohyb peších
•časti územia chýba verejné technické vybavenie - hlavne delená kanalizácia (ktorá je projekčne pripravená) a časť územia je tak dočasne potenciálnym
zdrojom znečistenia životného prostredia (vlastné žumpy a septiky s potenciálnym ohrozovaním spodných vôd)
• v južnej časti zastavaného územia v kontakte s voľnou krajinou (KC6) sú z dôvodu terénneho prevýšenia viditeľné známky pôdnej erózie

KC6

•územie južnej časti katastra - od zastavaného územia obce a komunikácie I/67 po južnú hranicu katastra
•územie s prevahou intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, lúky, pasienky) bez krovitej a stromovej zelene, v severnej časti
s pozostatkami pôvodných terénnych terás, s vodnými tokmi Barich a Slavkovský potok s nesúvislými brehovými porastmi, na východe v kontakte
s vodnou nádržou Kežmarok a vodnou nádržou Žakovce
•krajinársky menej hodnotné územie s nízkou ekologickou stabilitou, v blízkosti cesty I/67 s evidovanými potenciálnymi zosuvmi územia (upresnené podľa
podrobnejších podkladov)
•krajinným celkom sú trasované zásobovacie vedenia verejného technického vybavenia územia (vzdušné VN siete elektrickej energie, diaľkový vodovod)
•od zastavaného územia terén pomerne strmo stúpa južným smerom, a ďalej opäť klesá k hranici katastra - v kontaktnom území s existujúcim zastavaným
územím obce ide o polohy - stanovištia významné z hľadiska vnímania panoramatických krajinárskych pohľadov smerom na sever - panoráma Vysokých
Tatier (v predpolí s krajinársky nemenej hodnotným územím severnej nezalesnenej časti katastra - KC2)
• v severnej časti krajinného celku v kontakte so zastavaným územím obce sú z dôvodu terénneho prevýšenia viditeľné známky pôdnej erózie

KC6.1

• juhovýchodný okraj katastrálneho územia v kontakte s vodnými nádržami Kežmarok a Žakovce na hranici s k.ú. Kežmarok
•územie s prevahou intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, lúky, pasienky) bez krovitej a stromovej zelene, na juhovýchode v kontakte
s vodnou nádržou Kežmarok a vodnou nádržou Žakovce

Návrh

LEGENDA PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

V ÚPN-O je navrhnuté:

• Akceptovať krajinársky najhodnotnejšie územie z riešeného územia k.ú. Huncovce obsahujúce biotopy európskeho významu
• ponechať doterajšiu funkciu územia ako lesov osobitného určenia v chránených územiach a prírodné prostredie obsahujúce prvky osobitného

•
•
•
•

záujmu ochrany prírody z hľadiska územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky) a začleniť ich do
existujúcej kostry ÚSES na miestnej úrovni
Chránené územie, ktoré je v 2. a 4.stupni ochrany a je v ochrannom pásme TANAP-u je potrebné obhospodarovať podľa pokynov štátnej
ochrany prírody
lesný porast na južnom okraji krajinného celku ("Huncovský lesík") je navrhovaný ako les osobitného určenia (lesopark)
krajinný celok na svojej východnej hranici obsahuje územie suchého podra navrhovaného v ÚPN-O Malý Slavkov na vodnom toku Slavkovský
potok
krajinný celok na svojej západnej hranici obsahuje navrhované rozvojové územie pre malovýrobu (salaš KROMRAIN), dopravne a technicky
obslúžený z k.ú. Veľká Lomnica (pozri samostatný regulačný list v záväznej časti); t.j:
•• areál poľnohospodárskej malovýroby a spracovania produktov - chov oviec, kráv, výroba syrov, riešený v území ako podhorský areál vo
voľnej krajine s dopravnou a technickou obsluhou územia zo susedného katastra k.ú. Veľká Lomnica

BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6

- PR Kút
- PR Slavkovský jarok
- Vekovo staršie lesné porasty v lokalite Družstevné pasienky
- Mokrade s názvom Kyslé lúky
- Lesík s názvom Pod kanálom
-Teplomilná stráň nad rómskou osadou

IP1

- Fragment lesa pri kóte Smrekovec

BK1
BK2

- Rieka Poprad
- Slavkovský jarok

V ÚPN-O je je vyznačené výhľadové rozvojové územie na západnej hranici katastra:

PLOCHY OSOBITNÉHO ZÁUJMU OCHRANY PRÍRODY
- prvky územného systému ekologickej stability

• v území sú naznačené výhľadové rozvojové plochy pre rekreáciu (na základe známych zámerov rozvoja územia susedného katastra V.
Lomnice v čase spracovania ÚPN-O Huncovce - október 2012), ktoré sú podmienené umožnenou dopravnou a technickou obsluhou zo
susedného katastra k.ú. V. Lomnica; výhľadové rozvojové plochy tak budú vnímané ako súčasť krajinného celku - pripravovaného
urbanizovaného územia na susednom katastri V.Lomnica
• vzhľadom na pripravované čiastkové zámery rozvoja územia na oboch susedných katastroch (V. Lomnica M. Slavkov) v priamom dotyku s
riešeným územím ÚPN-O Huncovce, ako aj z dôvodu, že ide o územie v OP TANAP-u bolo na prerokovaní ÚPN-O Huncovce odporúčané
spracovanie samostatnej dokumentácie zaoberajúcej sa potenciálnym rozvojom (alebo ochranou) územia všetkých troch katastrov v ich
severnej časti, vzájomnými väzbami a vplyvmi navrhovaných činností a funkčných plôch ako aj z toho vyplývajúcou potrebnou dopravnou a
technickou obsluhou územia
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V ÚPN-O je navrhnuté:
• ponechanie doterajšej funkcie územia - intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda, s rešpektovaním existujúcich zásobovacích trás
verejného technického vybavenia územia ; územím môžu byť trasované nové potrebné zásobovacie trasy technickej infraštruktúry a pešie
trasy
• navrhované dotvorenie krajinárskeho celku plošnou a líniovou zeleňou (stromovou a krovitou zeleňou, aleje ovocných stromov) - pozdĺž
vodných tokov a poľných ciest, ako aj v kontaktných polohách s trasou železnice a zastavanými územiami (rómska osada a hospodársky dvor)
• krajinný celok na svojej východnej hranici obsahuje územie suchého podra navrhovaného v ÚPN-O Malý Slavkov na vodnom toku Slavkovský
potok
• zmenšenie krajinného celku v jeho južnej časti, kde je navrhované rozšírenie rómskej osady (rómska osada a jej navrhované rozvojové plochy
je spolu s existujúcim hospodárskym dvorom definovaná ako samostatný krajinný celok - urbanizované územie KC2.1 (pozri popis nižšie))

22

prírodná rezervácia kút (regionálne biocentrum)
- rašeliniska a slatinné prameniská patriace medzi najzaujímavejšie a botanicky najcennejšie biotopy.
Ide o prechodné rašeliniská, ktoré sú na prechode medzi slatinami a vrchoviskami. Dôležitým
a určujúcim faktorom je hladina spodnej vody.
: Chránené územie, ktoré je v 4.stupni ochrany a je v ochrannom pásme
TANAP-u je potrebné obhospodarovať podľa pokynov štátnej ochrany prírody
Slavkovský jarok (regionálne biocentrum)
- mokrade okolo vodného toku (v riešenom území sa nachádza ochranné pásmo PR Slavkovský jarok,
samotná PR leží na území k.ú. Malý Slavkov)
: Využívať extenzívne únosnou pastvou hospodárskych zvierat alebo ponechať
bez využívania.

33

Vekovo staršie lesné porasty v lokalite Družstevné pasienky (miestne biocentrum)
- Ide o prevažne druhotné borovicové a smrekové porasty, často zamokrené, po okraji ktorých sa
vyskytuje okrem smreka a borovice aj javor horský, breza, topoľ osikový, vŕba rakytová
: Lesné porasty obhospodarovať podľa pokynov platného LHP .

44

Mokrade s názvom Kyslé lúky (miestne biocentrum)
- Ide väčšinou o svahové alebo podsvahové prameništia alebo podmáčané nivy potokov s trvale
zvýšenou vlhkosťou, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú. Sú to väčšinou vysokobylinné porasty
druhovo malo pestré.
: Využívať iba únosnou extenzívnou pastvou, resp. príležitostne kosiť ľahkými
mechanizmami.

55

Lesík s názvom Pod kanálom (miestne biocentrum)
- fragment lesa bol vysadený na bývalom mlynskom náhone v lokalite Pod kanálom. Ide o zmiešaný
les, v ktorom sa nachádzajú viaceré druhy drevín
: Ponechať bez využívania. V prípade vetrovej kalamity sa odporúča asanácia
poškodených drevín.

66

Teplomilná stráň nad rómskou osadou (miestne biocentrum)
- fragment teplomilnej vegetácie na južných svahoch terénnej depresie
: V súčasnosti nevyužívanú stráň odporúčame príležitostne prepásať ovcami.

77

Fragmenty lesíkov pri kóte Smrekovec (interakčné prvky)
- Fragmenty lesíkov roztrúsené medzi poľnohospodárskou pôdou v strednej časti katastrálneho
územia.
: Vzhľadom na funkciu, ktorú tento prvok v krajine plní ponechať len na
príležitostné prepásanie ovcami

88

Rieka Poprad (nadregionálny biokoridor)
- so sústavou okolitých vodných plôch a močiarnych biotopov je rieka Poprad najvýznamnejším
hydrickým biokoridorom nadregionálneho významu v riešenom území. Je dočasným útulkom
migrujúcich druhov vodných a pri vode žijúcich druhov vtáctva.
: Využívať s rešpektovaním krajinného prvku a jeho funkcie nadregionálneho
biokoridoru alebo ponechať bez využívania

99

Slavkovský jarok (regionálny biokoridor)
- Mokrade okolo vodného toku
: Využívať extenzívne únosnou pastvou hospodárskych zvierat alebo ponechať
bez využívania.

V ÚPN-O je navrhnuté:

• zachovanie hospodárskeho dvora, pri prevádzkovaní živočíšnej výroby zabezpečiť životné prostredie neohrozujúce nakladanie s odpadmi
(eliminácia potenciálnych zdrojov znečistenia životného prostredia ), akceptácia prevádzkovej a funkčnej transformácie....

• zachovanie rómskej osady a jej rozvoj v priamom kontakte s jej doteraz zastavaným územím severným, západným a východným smerom
• vzhľadom na exponovanú polohu krajinného celku z hľadiska panoramatických pohľadov je navrhované dotvorenie krajinárskeho celku plošnou
a líniovou krajinnou zeleňou -stromovou a krovitou zeleňou - pozdĺž vodných tokov a poľných ciest, ako aj v kontaktných polohách s trasou
železnice a v kontaktných polohách s urbanizovanými územiami na severe (eliminácia neudržiavanej a zanedbanej antropogénnej, resp.
ruderálnej vegetácie)eliminácia a postupná sanácia evidovanej skládky v rómskej osade:
•• návrh rozvoja rómskej osady v nových polohách, s následnou možnosťou asanácie zdevastovaných južných častí osady (vyčistenia územia
a jeho následnou novou funkčnou a priestorovou organizáciou)
•rozvoj rómskej osady v kontakte s jej doteraz zastavaným územím - východným, severným a západným smerom zachovanie hospodárskeho
dvora, pri prevádzkovaní živočíšnej výroby zabezpečiť životné prostredie neohrozujúce nakladanie s odpadmi (eliminácia potenciálnych zdrojov
znečistenia životného prostredia), akceptácia prevádzkovej a funkčnej transformácie)
V ÚPN-O je navrhnuté:
• v stredovom uvoľnenom území (doteraz blokovanom ako územná rezerva pre preložku cesty 1/67) podporovať a rozvíjať krajinné prostredie s
významným krajinným prvkom vodného toku a zhodnotiť tak jeho polohu vo vzťahu k sídlu umožňujúcu vznik príťažlivého prírodného prostredia
dennej rekreácie vo výbornej dopravnej dostupnosti z obce a v kontakte s pripravovanou cyklotrasou; t.j. stredové uvoľnené územie rozvíjať
hlavne ako územie dennej rekreácie pre obyvateľov obce - územie voľnej krajiny s vodným tokom, a jeho meandrami doplnené stromovou a
krovitou zeleňou a vodnými plochami; pri zachovaní:
•• a rešpektovaní vodného toku v území ako hydrického biokoridoru nadregionálneho významu
•• a rešpektovaní v území existujúcich trás a zariadení verejného technického (trasy VN, plynovodu, kanalizácie, čov, RS plynu, trafostanice)
a dopravného vybavenia územia (železnica, cesta III. Triedy)
•• a rešpektovaní v území existujúcich vodohospodárskych stavieb - derivačný kanál - mlynský náhon, ochranná betónová hať, MVE („Pri hati“)
•• v krajinnom celku existujúcich a vznikajúcich urbanizovaných území (priemyselný park, ihrisko, rodinné domy, čov)
• vzhľadom na exponovanú polohu krajinného celku z hľadiska panoramatických pohľadov je navrhované dotvorenie krajinárskeho celku plošnou
a líniovou krajinnou zeleňou -stromovou a krovitou zeleňou - pozdĺž vodných tokov a poľných ciest, ako aj v kontaktných polohách s trasou
železnice
• chrániť definované prvky osobitného záujmu ochrany prírody na miestnej úrovni a začleniť ich do existujúcej kostry ÚSES

• eliminácia a postupná sanácia evidovanej skládky, návrh na vyradenie z informačného systému enviromentálnych záťaží (pozri textovú časť
ÚPN-O):
•• návrh využitia územia „priemyselného parku“ pre rozvoj výrobných a skladovacích funkcií; revitalizácia územia

• Výhľadovo odporúčame využitie technického objektu vodnej elektrárne v areáli TATRAFAT a „ostrova“ medzi vodným náhonom a prepadovým
kanálom pre funkcie rekreácie

• revitalizácia kontaktného územia "priemyselného parku" a jeho rozvoj ako krajinného prostredia pre potreby dennej rekreácie obyvateľov
• zachovanie existujúcej zástavby v južnej časti krajinného celku - ich prevádzok v priemyselnom parku (STK, areál separácie odpadov), a v ich
kontakte (ihrisko, nevyužívaný areál drevospracujúcej prevádzky, skupina rodinných domov;
• východným okrajom krajinného celku prechádza časť trasy navrhovanej preložky cesty I/67

V ÚPN-O je navrhnuté:

• zachovať krajinný celok v jeho rozmanitosti s rešpektovaním existujúcich samostatných urbanizovaných území (s návrhom ich rozvoja) a trás
verejného technického vybavenia územia, so stabilizáciou svahov s potenciálnymi zosuvmi; t.j.
•• je navrhovaný rozvoj existujúcich urbanizovaných území v kontaktných polohách s ich doteraz zastavaným územím t.j.:
••• poľnohospodárskeho dvora - rozvoj severozápadným a severovýchodným smerom, a navrhované rozčlenenie jeho areálu pozdĺž
existujúcej vnútroareálovej komunikácie (na časť areálu so živočíšnou výrobou, časť s výrobou a skladovaním), umožní aj sprístupnenie
územia za HD; pri prevádzkovaní chovu zvierat zabezpečiť životné prostredie neohrozujúce nakladanie s odpadmi (eliminácia
potenciálnych zdrojov znečistenia životného prostredia)
••• motorestu - pre rozvoj funkcií občianskej vybavenosti (v kontakte s vodnými plochami na k.ú. Kežmarok)
••• navrhovaný rozvoj územia v blízkosti území s potenciálnymi zosuvmi svahov preveriť podrobnejšími IGP

V ÚPN-O je navrhnuté:

• akceptovanie existujúceho zastavaného územia obce ako najrozľahlejšieho urbanizovaného územia v katastri Huncovce dopravne
prístupného z existujúcich smerov z trasy cesty I/67 (východ-Kežmarok, západ- Poprad) a zo smeru od Žakoviec, - vjazd z pripravovanej trasy
preložky cesty I/67
• akceptovanie v území pripravovanej trasy preložky cesty I/67, navrhovanej výrazne južne od zastavaného územia obce
(preložka cesty
významne odľahčí dopravné zaťaženie v obci, čím sa odstráni súčasná líniová bariéra zastavaného územia; zlepší sa bezpečnosť chodcov
a zníži hlučnosť)
• riešenie líniových a a bodových dopravných závad existujúceho verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia
v územiach, kde doteraz chýba,
• navrhované verejné dopravné a technické vybavenie v nových rozvojových lokalitách
• akceptovanie navrhovanej rozvojovej lokality "východ" v rozsahu navrhnutom v samostatnej zmene a doplnku
• akceptovanie navrhovanej rozvojovej lokality "Za školou", s úpravou jej rozvojových plôch v severnej časti
• doplnenie nových rozvojových plôch na južnom okraji zastavaného územia (lokalita „juh“):
•• v kontakte s obytnými funkciami - navrhované a výhľadové plochy bývania
•• v kontakte s preložkou cesty I/67, resp. vjazdom od Žakoviec navrhované plochy malovýroby, občianskej vybavenosti a športu
•• Plochy verejnej zelene s navrhovanými ekostabilizačnými a proieróznymi opatreniami (medze, terasy)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HUNCOVCE
ČISTOPIS

V ÚPN-O je navrhnuté:
• Zachovanie doterajšieho funkčného využívania územia - intenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy s návrhom doplnenia plošnej a líniovej
krajinnej zelene (stromovej a krovitej vegetácie, alejí ovocných stromov) pozdĺž poľných ciest a vodných tokov
•Rešpektovanie zásobovacích trás verejného technického vybavenia územia
• V severných kontaktných polohách so zastavaným územím obce je krajinný celok zmenšený o navrhované rozvojové plochy ( malovýroby,
občianskej vybavenosti, športu a bývania) ktoré sú začlenené do krajinného celku KC5 zastavané územie obce; v kontakte so zastavaným
územím obce je navrhovaný zemný val ako ochrana pred prívalovými vodami
•navrhovaný rozvoj územia v blízkosti území s potenciálnymi zosuvmi svahov je potrebné preveriť podrobnejšími IGP
• v krajinnom celku sú podporené prepájacie trasy z obce (trasy existujúcich poľných komunikácií) ako rekreačné trasy vedúce k vodným
nádržiam na juhovýchodnom okraji katastra - ležiace prevažne už na katastri Kežmarok s cieľom rozšíriť možnosti dennej rekreácie obyvateľov
obce - ako pešia a cyklistická rekreačná trasa (obsahujúca stanovištia s výhľadmi na Vysoké Tatry)
•krajinný celok je zmenšený o navrhované rozvojové plochy v jeho severnej časti, ktoré sú pričlenené k zastavanému územiu obce (KC5); a tam
sú riešené aj protierózne opatrenia
•krajinným celkom je prechádza navrhovaná trasa preložky cesty I/67 južne od zastavaného územia obce, jej križovanie s pôvodnou trasou cesty
v priestore bližšie k obci rešpektuje NKP Turbína a zachováva záhradkársku osadu

V ÚPN-O je navrhnuté:

• v blízkosti vodných nádrží na juhovýchodnej hranici katastra je navrhované dobudovanie krajinnej zelene pre potreby dennej rekreácie
v prírodnom prostredí - ako územie pobytu pri vodnej ploche, prípadne piknikovej lúky, resp. oddychové miesto na rekreačnej trase
• z krajinárskeho hľadiska bude dobudovaná rekreačná zeleň vnímaná ako súčasť oboch vodných nádrží
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