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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚtÚRaSP 2017/04950—03/ZBr V Liptovskom Mikuláši: 18.09.2017

Vec
IMAFEX, spol. s r.o., Bclopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 36 396 567 —

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavy „Vcrejná telekomunikačná optická sicť —

Liptovský Mikuláš — ul. Textilná a Južná“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ IMAFEX, spol. s r.o., Bclopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
ICO: 36396 567 podal dňu 19.06.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanic rozhodnutia o urniestneni
stavby „Vcrcjná tclckomunikačná optická sicť — Liptovský Mikuláš — ul. TextiIná a
Južná“, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch parc. č. liniová stavba (od bytových domov na
ul. Južná a Textilná. popri ul. 1. mája a poza hotel Klar ku priemyselnému areálu spoločnosti
SL—TRADE, s.r.o. na pozemkoch parc. č. KN—C 5459/15, KN—C 5459/9 (KN—E 5459/101),
KN—C 5459/8 (KN—E 5459/101), KN—C 5477/52, KN—C 5459/78 (KN—E 5459/101), KN—C
5477/21, KN—C 5459/78 (KN—E 5467/2; KN—E 5468/2), KN—C 5477/27, KN—C 5477/26 a
KN—C 5477/20) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté konanic
o umiestnení stavby.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný stavebný úrad podFa 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ncskorších predpisov a
o zmene a doplncní nicktorých zákonov a 5 písm. ‚.a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovalo návrh navrhovateľa s
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podfa 36 stavebného zákona, posúdibo
návrh podľa 37 a 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotkirntými
orgánmi a vyhodnotilo námietky a vyjadrenia účastnikov konania.

Na základe výsledkov tohto konania podľa * 39 a 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Verejná telekomunikačná optická sicC — Liptovský Mikuláš — uL Textilná a Južná“,
ktorá sa má nachádzať na pozemkoch parc. č. liniová stavba (od bytových domov na ul.
Južná a Textilná. popri ul. 1. mája a poza hotel Klar ku priemyselnému areálu spoločnosti SL
— TRADE, s.r.o. na pozemkoch parc. č. KN—C 5459/15, KN—C 5459/9 (KN—E 5459/lOl).
KN—C 5459/8 (KN—E 5459/101), KN—C 5477/52, KN—C 5459/78 (KN—E 5459/101), KN—C
5477/21. KN—C 5459/78 (KN—E 5467/2; KN—E 5468/2). KN—C 5477/27. KN—C 5477/26 a
KN—C 5477/20) v k. ů. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnorn výkrese.
ktorý tvori prílohu tohto rozhodnutia.

V zmysle * 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik. ktorý
poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavat‘ ich vedenia na cudzej nehnutefnosti,
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b) vstupovať v súvislosti so zriad‘ovaním. prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na
cudziu nehnuteľnosť,

c) vykonávat‘ nevyhnutné úpravy půdy a jej porastu, najmä odstraňovat‘ a okliesňovať
stromy a mé porasty ohrozujúce bezpečnosť a spol‘ahlivost‘ vedenia, ak to po
predchádzaj úcej výzve neurobil vlastník alebo užívatel‘ pozemku.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku I písm .‚.a“ sú vecnými

bremenami viaznucimi na dotknutých nehnutel‘nostiach. Návrh na vykonanie záznamu do
katastra nehnuteFností podá podnik.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
‚ Navrhovaná stavba rieši osadenie inštalačných rúr typu HDPE 40/32,5 mm do výkopov

hlbky 700 mm na pieskovo lůžku hrúbky 100 mm (+ zásyp pieskom 100 mm). V miestach
podfa požiadavky zadávateFa a návrhu dodávateľa budú osadené šachty rozmerov cca 1000 x
600 x 400 mm. Celková dlžka káblových rozvodov je cca 420 bm, počet šácht 3.

Projcktovú dokumentáciu vypracoval:
— Ing. Vladimír Kičin. 2219*A*5_3

Na uskutočncnic stavby sa určujú tieto podmicnky:
— Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení, dbat‘ o ochranu zdravia osůb na stavenisku.
— Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní. ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

— Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenic stavieb zákona
237/2000 Zb.. ktorým sa meni a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). príslušné
technická normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

— Stavba bude ukončená do 36 mcsiacov od nadobudnutia právoplatnosti tobto rozhodnutia.
— Zhotovitel‘ stavby: Stavebník do 15 dni od ukončenia výberového konania oznámi

stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbornej spůsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.

— Stavebný úrad neupúšťa od vytýčcnia priestorovej polohy stavby oprávnenou
osobou!

— Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby, na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečcnie ochrany záujmov spoločnosti, najmu
z hI‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobncjšic
podmicnky z hl‘adiska architcktúry:
— Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčcnie všetkých inžinierskych

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
— Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu ukončenia stavby

zariadenie staveniska odstránit‘ a pozemok dať do póvodného stavu. V prípade záberu
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš.

— Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podFa odseku počínať

si tak, aby nespůsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sajej nedá vyhnúť.

aby ju obmcdzil na najmcnšiu možnú micru. O začati výkonu práva je povinný

upovcdomiť vlastníka alcbo užívatel‘a dotknutej nehnutel‘nosti najmcncj 15 dní

vopred. Z důvodu havárie, výkonu práv podPa zmluvy o poskytovani verejných

služieb alebo poruchy na vedení může podnik vstúpit‘ na cudziu nehnutel‘nosť aj bez
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predchádzajúceho upovcdomenia; v takom prípade upovcdomí vlastníka alebo
užívateľa bczodkladnc.

— Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviest‘ nehnutefnosti do predošlého
stavu, a ak to nic je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehiiutel‘nosti. Ak to nic je
možné alebo akje výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pávodný stav alebo ak vznikla
škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnutcFnosti uplatniť v príslušnom podniku do
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto pľávo
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške prirneranej náhrady nedohodnú.
každý z nich mĎžc podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mcsiacov odo dňa
uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

— Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prifahlých komunikáciách, je
potrcbné zabczpečif ich ochranu pred znečistenírn.

— Križovanie sieti realizovať v zmyslc SIN 76 6005.
— Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu

okoloidúcich osób.
— Uloženie ncpotrebnej výkopovej Zeminy ajcj likvidáciu ohlásíť tunajšiernu úradu ešte pred

jej urniestnenírn a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš.
odbor starostlivosti o životná prostredie, úsek SSOFI.

— Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastně náklady na riadnj skládkc
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdani stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

— Podl‘a * 56 stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach vercjncj
telekomunikačnej sjety vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolcnic
nevyžaduje.

Podmienkv na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah pro jektovej dokumcntácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. V d‘alšom stupni PD nešit‘:

— je potrebné zabezpečit‘ vtýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa
v mieste navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie,

— je potrebné zapracovať požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie.
— je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby.

2. Podmienky na zabezpcčenie súladu urbanistického niešenia a architektonického
niešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmu na výškové a polohové
umiestnenie stavby:
— stavba bude umicstnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš
— Spósob doterajšieho využitia pozemkov: pozemky použité na výstavbu sú vedené na

liste vlastnictva ako ostatně plochy, orná póda a zastavané plochy a nádvoria. K zámeru
bob vydané stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pády na nepoFnohospodárske
účely na čas kratší ako jeden rok Okresným úradom Liptovský Mikuláš. pozemkovým
a lesným odborom zo dňa 07.06.2017.

Výškové a polohové umicstnenie stavby vrátane odstupov oJ hraníc pozemku a od
suscdnýeh stavieb, výška stavby:
— podľa zakreslenia v situačnom výkrese. ktorý je neoddeliteFnou súčasťou rozhodnutia

o umiestnení stavby (od bytových domov na ul. Južná a Textilná, popri ul. 1. mája
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a poza hotel Klar ku priemyselnému areálu spoločnosti SL — TRADE, s.r.o.)

Napojenie na siete technického vybavcnia:
— východzírn bodom bude existuj úca optická sieť v lokalite

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabczpečenie starostlivosti o životné
prostredie
Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy odpadového hospodársh‘a
— S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky stavby, sa bude nakladať

v súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou
projektovou dokurnentáciou.

— Po ukončeni prác budú na vyžiadanie predložené doklady o spĎsobe naloženia
s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a leh odovzdaní oprávnenej osobe.

— S prebytočnou výkopovou zeminou je potrebné nakladať ako s odpadorn, ktorý musí

byť odovzdaný len oprávnenej osobc v zmysle zákona o odpadoch. Zároveň je potrehné
zabezpečit‘ prednostné zhodnotenie bitúmenových zmesí (asfaltov) a betónu pred leh
zneškodnením na skládke odpadov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
— PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby

a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na
priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

— Pri zemných prácach oddelene pracovat‘ s kuhúrnou vrstvou pĎdy od ostatnej pódy
a túto použiť na spátné zahumusovanie. Skrytý humusový horizont a do doby jeho
použitia uložiť nu nezastavanej časti pozemkov parc. č. C KN 5459/8 a 5459/9
a ošetrovať tak, aby nedošlo kjeho znehodnoteniu a odcudzeniu.
PP uviesť do póvodného stavu do konca októbra 2017. Dodržať spracovanú bilanciu
skrývky humusového horizontu PP pre zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú
stavbu

— Ohlásit‘ tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do póvodného
stavu.

— V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP (po
dobu dlhšiu ako jeden rok) je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie
podľa * 17 zákona,

— Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do póvodnáho stavu na náklady investora
stavby.

4. Požiadavky vyplývajúcc zo stanovísk obec, dotknutých orgánov a vlastníkov sjeti a
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto slete:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostrcdia a dopravy, oddclenie cestnej
dopravy, pozemnýeh komunikácií a verejnýeh priestranstiev
— Ul. Južná — otvoreným pozdlžnym výkopom v mestskej zeleni, priečny prekop vozovky

realizovať len pretlakom. chrániť vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného
stavu;

— Ul. Textilná — otvoreným pozdlžnym výkopom v mestskej zeleni, priečny prekop
vozovky realizovať len pretlakom, chráníť vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do

pĎvodného stavu;
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— Ul. I. mája — otvoreným pozdÍžnym výkoporn v mestskej zeleni, priečny prekop
vozovky realizovať len pretlakorn, chránit‘ vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do
původného stavu;

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie ŽP a P
— V priestore plánovanej trasy stavby sa na uliciach Južná a Textilná nachádzajú stromy. v

blízkosti ktorých budú prebiehať výkopové práce. V tomto priestoreje potrebné dodržať
ustanovenie STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. časti
4. „Poškodzovanie drevín a prevencia pred poškodením prš stavebných činnostiach“,
hlavne článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom
priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop
vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2.5 m od päty kmeňa. Prš hlbení výkopov
sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa můžu prerušiť jcdine rezom,
pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

— Zároveň upozorňujeme, že podFa 47 ods. I zákona sa zakazuje poškodzovať a ničit‘
dreviny (za drevinu sa považuje vytrvalá rastlina so zdrevnatcnou stonkou vrátane jej
koreňového systému a poškodzovanie drevín je v zmysle * 17 ods. 2 Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. každé konanie
alebo opomenutie konania, ktoré může bezprostredne alebo následne podstatné a trvalo
znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie), za čo orgán
ochrany prírody může podnikateľovi alebo právnickej osobe uložiť pokutu do 23 235,74
eura, v zmysle 90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona. V pripade, že následkom
výkopových prác důjdc k zničeniu, resp. odumretiu dreviny do dvoch rokov od
uskutočnenia výkopu, bude orgán ochrany prírody žiadať náhradu spoločenskej hodnoty
za drcvinu v zmysle Prílohy Č. 33 a Č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostrcdia
Slovcnskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
— Ak počas stavebných prác dójde k akémukoPvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému
úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až
do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s.
— V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našcj

správe, ako aj vodovodné a kanalizaČné prípojky pre jednotlivé nehnuteFnosti. Presnú
trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe predloženej
objednávky. Kontakt: Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 -

kanalizácia.
— Pri výstavbe optickej siete vrátane šácht žiadame dodržať pásmo ochrany verejného

vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od
vonkajšieho půdorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanic sietí je potrebné
realizovat‘ v zmysle STN.

— V prípade, že pri realizácii stavby důjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v
našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 044 55 219 92 alebo 0908
916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
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— Ku kontrole realizovaných prác pred zásyporn sjetí žiadarne prizývat‘ zástupcu našej
spoiočnosti. inak nebudeme súhiasit‘ s kolaudáciou stavby. Kontakt - Ing. lián tel. č.
0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.

— Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrcbu PD skutočného vyhotovenia
a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitaterné pre prostredie
Micro Station).

Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s.
— V predmetnej lokalite katastra Liptovsky Mikuláš. KN-C: 5459/15: 5477/20: 5477/21:

5477/26: 5477/27: 5477/52, KN-E: 5459/1: 5459/101: 5467/2: 5468/2: sa nachádzajú
enerEetické zariadenia v majetku SSE-D. a.s. - NN a VN podzemně vedenie,
trafostanica, skrine. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSE-D Vám
prikladámc na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyj adrenia, (červenou prerušovanou
VN vedenia 22kv vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou
prerušovanou MN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné, modrou plnou MN
podzemné - vo výstavbe)

— Od uvedených eneretických zariadeni žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z.. a bezpečné vzdiaienosti podľa príslušných noriem STN. (VN
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov. NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter. VN a NN zemné káblové vedenie
na každú stranu I ‚meter) Pri realizácii výkopových prác. žiadame neporušit‘ celistvost‘
uzemňovacei sústavy.

— Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné Fyzickyju vytýčiť.

— Presnú trasu v prípade podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám v prípadc
potreby na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovateksse
d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

— Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSR-D. ako
aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bczprostrcdncj blízkosti, je potrcbné
bczpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Udržby Liptovský Mikuláš.

— Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSR-D musí realizátor
prizvať zástupcu SSR - D z príslušného strediska Udržby na kontrotu zariadenia. čo
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

— V súbehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržať manipulačný priestor
min. I meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách
našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadcnia.

— Zároveň si Vás dovol‘ujeme upozornit‘, že v danei lokalite sa můžu naehádzat‘ aj
vedenia tretích osób.

SPP — Distribúcia, a.s.
— súhiasí s umiestnením stavby za dodržania všeobecných podmienok.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
— Po obhliadke predmetného územia Vám oznamujeme: v hlavnej trase

telekomunikačného vedenia sa naehádzajú inžinierske siete v našej správe, ide o
podzemné siete verejného osvetlenia. Trasy sú zakreslené v priloženej kópii z mapy.

— Investor je povinný pred začatím stavby zabezpečit‘ vytýčenie týchto sjetí za účasti
zástupeu našej organizácie a takisto je povinný dotknuté časti pozemkov vo vlastníctve
mesta uviest‘ do póvodného stavu vrátane trávnatých plóch.
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FIN.M.O.S. a.s.
— Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský

Mikuláš, vjeho mene a najeho zodpovednosť.
— V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. as., žiadame

vykonať presné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnost‘ou na náklady investora.
— Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej

spoločnosti a vykonané zrneny nemajú vplyv na obsah existujúcieh zmluvných vzt‘ahov
rnedzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš, o čom žiadame predložiť
prehlásenie mesta Liptovský Mikuláš.

— Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu
VO na vlastne náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude
bezodkladne predložený vjednom vyhotovení našej spoločnosti.

— Z technického hľadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokurnentácie pre vydanie
stavebného povolenia nevvjadwjeme.

— Po ukončeni akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej infom,ácie o vykonaných úprav a
zmien na VO ako aj o zaslanie príslušných dokladov. najmä revíznych správ a pasportu
VO.

Slovak Telekom, a.s.
— Důjde do styku so sieľami elektronických komunikácií (ďalcj len S[K) spoločnosti

Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. 5. r. o.
— Existujúee zariadenia sú chránené ochranným pásmom (* 68 zákona č. 35 1/2011 Z. zja

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o oehrane proti
rušeniu.

— Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadreni. v
prípade zmeny vyznačeného polygónu dövodu žiadosti, účelu žiadosti. v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polvgónu aleho k si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

— Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v pripade ak zistil. že jeho zámer. pre
ktorý podal uvedenú žiadosť. je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA. s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týehto sieti (najneskór pred
spracovanírn projektovej dokumentácie stavby). vyzvať spoločnosť Slovak Telekom.
as. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál.
jan.babal®telekorn.sk, +421 444328456

— V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciáeh sa do
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zarindení v rniestu stavby. Za splnenie
wjto povinnosti zodpovedá projektant.

— Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z.je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telckomunikačnýeh vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

— Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávaciebo projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alalebo DICI SLOVAKIA, s. r. o. o
zákaze zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby
na existujúeich podzemných kábloeh a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačnýeh vedení a zaradení.

— V prípade ak na Vami de%novanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníetve Slovak Telekom. a. s. Walebo
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DIOl SLOVAKIA. s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú siet‘
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

— Nedodržanie vyššic uvedených podmienok ochrany zariadcní je porušením
povinností podl‘a 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.

— V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa naehádza
nadzernná telekomunikačná sjet‘. ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alalebo
DIOl SLOVAKIA. s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečif nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

— Ncdodržanie vvššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením
povinnosti podl‘a * 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáeiách v
platnom znení.

— V pripade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alcbo činnost‘ou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný
zastavit‘ zemné práce a požiadat‘ o nové vyjadrenic. Pred realizáciou výkopových
prác je stavebník povinný požiadať o vytčenie polohy SEK spoločnosti Slovak
Telekom. a.s. a DIOl SLOVAKIA. s. r. o. na povrchu terénu. Vzhl‘adom k tornu, že na
Vašoni záujmovom území sa móžu nachádzaf zariadenia mých prevádzkovateFov, ako
sú napr. rádiové zariadenia. rádiové trasy, televizne káblová rozvody. týmto
upozorňujeme žiadatel‘a na povinnost‘ vyžiadať si obdobné ‘jadrcnie od
prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.

— Vytýčcnic polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s. r.
o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatncj
objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alcbo ju
odovzdátc technikovi: Ján Babál, jan.babal(2tclekorn sk, +421 41 4328456.
0903924519

— V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dúturn jeho
vydania.

— Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl‘adu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podrnienky ochrany SEK, ktorá tvoria prílohu
tobto vyjadrenia.

— Žiadateľ móže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Žiadateľ nie
je oprávnený poskytnuté informácie ti dáta ďalej rozširovat‘, prenajímat‘ abebo využívat‘
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom. a.s.

— Žiadateľa zároveň upozorňujeme. že v prípade tik plánuje napojit‘ nehnuteFnosf na
telekornunikačnú sleť úložným vedením, je potrebnč do projektu pre úzcmné
rozhodnutie doplníť aj tefekomunikačnú prípojku.

— Poskytovatef negarantuje geodetickú presnosf poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Michlovský s.r.o. — sen‘is optickej slete spoločnosti Orangc Slovensko a.s., UC 2 —

údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

— Nedójde ku stretu PTZ prevádzkovateFa Orange Slovensko as.. Metodova 8. 821 08
Bratislava.

— Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE
trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Udaje o technickom stave ti počte

HDPE poskytneme po zdóvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

— Pri projektovaní stavieb dodržat‘ priestorovú normu SIN 736005 a ustanovenia zákona

o elektronických komunikáciách Č. 35 1/201 I Z. z. o ochrane sjeti a zariadeni. Fn
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kríženi sjeti. tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plóch
pokiaľ nedochádza k prekládke. optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky
vynúĹené práce výstavbou na ochrane TKZ a pľekládkv trasy riešiť samostatným
projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko. as..

— Mechanická ochrana a prekládkv budú realizované v plnej vške na náklady investora.
Rcaljzáciu prekládk PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orangc a.s., alebo
nim poverená sen‘isná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange.
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámíť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:
— vo Vašom záujmovorn území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa móžu nachádzať

TKZ mých prevádzkovateľov
— rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nic sú prcdmetorn

toho vvjadrenia
Dalcj pri akýchkoľvek prácach. ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste

povinný vykonať všeiky objektívne účinné ochranné opatrenia najrnä tým, že
zabezpečíte:

— pred začatím zemných prác vyNčcnic a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatef
farbou alebo kolíkmi)

— preukázatel‘né oboznámenie pracovnikov. vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +.- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačencj polohy
na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadcní pracovali s
najvdčšou opatrnosťou a bezpodmienečnc nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiaee
stroje) vo vzdialenosti najmenej I m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od
vyznačenej polohy PTZ

— dodržanie zákazu prechádzania ťažkýrni vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu

— nad optickou trasou dodržanic zákazu skládok a budovania zariadeni, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ

— súhlas prevádzkovateFa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
— aby odkryté časti PTZ boli riadnc zabezpečená proti previsu. ohrozeniu a poškodeniu

nepovolanou osobou
— pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod l-IDPE trasou. obnoviť krytie a značenie

(zákrytové dosky, fólia, markery)
— aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 ‚ mob.

0907 721 378
— overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadorn na to, že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
— pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude

vystavený zápis o nepoškodeni trasy. dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateYa
a správcu PTZ

— d‘alšie nodrnienkv ‚revázkovateFa a správcu PTZ:
— V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.
— Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porucním

právnej povinnosti podľa 68 zákona č. 351/2011 a TZ
— Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť

Orange Slovensko, as. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
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— Za zakreslenic všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokurnentácic podía 68
zákona č. 35 1/201 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedú projektant!

5. Ďalšie podmicnky, ktorými sa zabezpečí ochrana vcrejných záujmov a právom
chráncných záujmov účastníkov konania
— neboli uplatncné

K návrhu sa vyjadrili:
— mesto Liptovský Mikuláš, zo dňa 16.05.20 17
— mesto Liptovský Mikuláš. zo dňa 17.05.2017
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátncj

správy odpadového hospodárstva, zo dňa 18.05.20 17
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesný odbor. zo dňa 07.06.2017
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor cestnej dopravy a pozcmnch komunikácií. zo dňa

10.05.2017
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor krízového riadenia. zo dňa 10.05.2017
— Regionálny úrad verejného Zdravotnictva Liptovský Mikuláš, zo dňa 22.05.2017
— Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Utvar vedúccho hygienika

rezortu. Oddelenie oblastného hygienika Zilina. ZO dňa 29.05.2017
— Krajský pamiatkový úrad Zilina. zo dňa 26.05.20 17
— Ministerstvo obrany. Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred. zo dňa

06.06.2017
— Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpor)‘ Žilina. Oddelenie tclekomunikačných služieb.

ZO dňa 22.05.2017
— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., zo dňa 19.05.20 17
— Stredoslovenská energetika— Distribúcia, as.. zo dňa 12.06.20 17
— Slovenský plynárenský priemysel — distribúcia. a.s., zo dňa 01.06.2017
— Vcrejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zo dňa 08.06.20 17
— FIN.MOS.. a.s., zo dňa 18.05.2017
— Slovak Telekom. as.. w dňa 24.05.2017
— 02 Slovakia. s.r.o.. zo dňa 16.05.2017
— Michlovský s.r.o. — servis optickej sietc spoločnosti Orange Slovensko as., liC 2 —

údržbové centrum Banská Bystrica. zo dňa 24.05.2017
— Prof net, s.r.o. zo dňa 17.05.2017
— Alconet. s.r.o., zo dňa 16.05.2017
— LMT, a.s., ZO dňa 07.06.2017
— Slovanet, as., zo dňa 26.05.2017
— Mikotel, s.r.o., zo dňa 16.06.2017
— Fibris, s.r.o., zo dňa 19.05.2017
— SWAN, a. s., zo dňa 11.05.2017
— Energotel, a.s., zo dňa26.05.2017

Rozhodnutic o námietkach účastnikov konania:
— neboli uplatnené

Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle 40 ods. I stavebného Zákona tri roky odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti a je v zmysle 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj prc

právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
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Od ói‘o dnen je:
Stavebný úrad v uskutočnenom úzcmnom konaní preskúmal predložený návrh na

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v
37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, prejednal ju s účastnikmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnenim
stavby nic sú obrozené záujmy spoločnosti ani neprimcrane obrnedzené. či obrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v
* 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov. vyhlášku 532/2002 Z. z.
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriern.

Dňa 19.06.2017 stavebný úrad obdržal od navrhovateřa spoločnosti IMAFEX, spol. s
ro., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 36 396 567 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby stavby ‚.Verejná telekomunikačná optická sjet‘ — Liptovský
Mikuláš — ul. Textilná a Južná“, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch parc. č. líniová stavba
(od bytových domov na ul. Južná a Textilná, popri ul. 1. mája a poza hotel Klar ku
priemysclnérnu areálu spoločnosti SL — TRADE. s.r.o. na pozemkoeh parc. č. KN—C 5459/15.
KN—C 5459/9 (KN—E 5459/101). KN—C 5459/8 (KN—E 5459/101). KN—C 5477/32. KN—C
5459/78 (KN—E 5459/101). KN—C 5477/21, KN—C 5459/78 (KN—E 5467/2; KN—E 5468/2).
KN—C 5477/27, KN—C 5477/26 a KN—C 5477/20) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dila 22.06.2017
stavebný úrad formou verejnej vyhlášky oznámil začatie územného konania a nariadil ústne
pojednávanie a miestne zisťovanie na 21.07.2017. Po ústnom konaní a doložení všetkých
požadovaných dokladov a stanovísk stavebný úrad v predmetnej veci vydal rozhodnutie.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boji zahrnuté do podmienok
územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby nic jev rozpore splatným UPN mesta Liptovský
Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš č.
115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť hola vyhlásená všeobecne závüzným
nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VlN dila 16.12.2010 s účinnosľou dňom
01.01.2011 v znení zmien a doplnkov. Stavba sa nachádza v urbanistickom bloku ..obvtné
územie s prevahou bytových domov“ a v .‚zmiešanom území s prevahou ohčianskej
vybavenosti“. Zariadenia techniekej infraštruktúry slúžiace na obsluhu územia sú prípustnou
funkciou, navrhovaná trasa verejnej optickej telekomunikačnej siete nic je v rozpore
s platným územným plánom mesta. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil
dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a zodpovedá požiadavkám na ochranu zdravia
a života fudí.

Vlastnicho bob preukázané výpisom z listu vlastnictva Č. 7124, výpisom z listu
vlastníctva Č. 4401, výpisom z listu vlastníctva Č. 6687 a výpisom z listu vlastníetva Č. 5761
zo dňa 16.06.20 17 v k. ú. Liptovský Mikuláš vyhotovenými Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálnym odborom a bob doložené písomnými sůhlasmi vlastníkov dotknutých
pozemkov so stavbou.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskoršíeh predpisov
Položka 59 písm. ‚.a‘ ods. 2 v hodnote 100,— EUR bol uhradený v hotovosti v pokladni mesta
Liptovský Mikuláš.

Poučen je:
Podľa * 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa
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podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úradu. územného rozhodovania a stavebného poriadku. Stúrova
1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina. odbor
výstavby abytovej politiky. Andreja Kmeťa 17. 01001 Žilina. Rozhodnutiejc po vyčerpaní
všetkých opravných prostriedkov preskúrnaterné správnym súdorn podfa ustanoveni zákona
Č. 162/20 15 Z. z. správneho súdneho poriadku.

Ing. Ján PhD.
primátor mi

Doručuie sa
— vlastníkom dotknutých

umiestňoÝanou stavbou,
formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu vcrejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 zákona
Č. 50/1976 Zb. o úzcmnom plánov ani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov a podl‘a * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byt‘ vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dni na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
ohcou zverejnené aj mým spósobom v mieste ohvklým, najmü na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradncj tabuli na mieste, ktorého sa lýka.

Na vedornie
— IMAFEX. spol. s r.o., Bclopotockého 4.031 01 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy. oddelcnie cestnej

dopravy. pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Stúrova 1989/41. 031 42
Liptovský Mikuláš

— mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy. oddelenie životného
prostredia a pofnohospodárstva. Stúrovn 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOII. Vrbická 1993.
031 01 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Pozemkový a lesný odbor. Kollárova 2. 031 01
Liptovský Mikutáš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor krizového riadenia. Nárncstie oslohoditcFov I.
031 41 Liptovský Mikuláš

— Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Hygiena životného prostredia, Stúrova 36. 031
80 Liptovský Mikuláš

— Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúccho hygienika
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 01001 Zilina

— Krajský pamiatkový úrad Žilina. Mariánske nám. 19. 01001 Zilina
— Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko stred. CSA 7.

974 31 Banská Bystrica

a susedných pozemkov a stavieb v súhehu s predmctnou
ako aj ostatným účastnikom konania sa toto rozhodnutic doručuje
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— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika— Distribúcia, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 01047 Žilina
— Slovenský plynárenský priemysel — distribúcia, as.. Mtynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

26
— Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
— Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
— Fibris, s. r. o., SNP 315,03301 Liptovský Hrádok

Vyvesené dňa• Zvesené dňw

Oznámené mým spösobom (akým) . .k. . . ĹhďI. .dňa ::
MESTO LIPTOVSKY MIKUL%

MESTSIC? ÚRAD
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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