OBEC BOBROVEC
Obecný úrad Bobrovec 90, 032 21
Lipt. Mikuláš, dňa 27.5.2015

Číslo: UR a SP 2015/02477-03 Su

Stavebník Město Liptovský Mikuláš , IČO 315 524, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Chodník pre peších - ulica Kláštorná, Liptovský Mikuláš Okoličné

STAVEBNÉ POVOLENIE
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Město Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989, 031 42, Liptovský Mikuláš , IČO 00315 524
podal dňa 20.4.2015 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ' Chodník pre peších ulica Kláštorná, Liptovský Mikuláš - Okoličné ' na pozemku pare. č. KN C 731/1 ( KN E 7/501,
546, ) KN C 732 (KN E 539/501) liniová stavba
k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.
Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Bobrovec pod č. ÚR a SP 2014/04662-03 Šu dňa 8.8.2014.
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je chodník pre peších v intraviláne v mestskej časti
Okoličné, navrhnutý vpravo v smere do Závažnej Poruby v súbehu s cestou III/O 18134, ktorá je
v súčasnosti vybudovaná bez chodníka. Navrhovaný chodník je v projektovej dokumentácii rozdělený
na vetvy Chodník - vetva A dížky 49,65 m a vetva B dížky 133,74 m. Dlážděný kryt chodníka bude
ohraničený záhonovým obrubníkom.

Obec Bobrovec zastúpená starostom obce ako příslušný stavebný úrad podťa příslušný stavebný
úrad podPa § 119 ods.3 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znění neskorších predpisov a § 5 ods.l písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správě pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a § 3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znění nesk. predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v
stavebnom konaní a po preskúmaní podťa ustanovenia §62, 63 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba ' Chodník pre peších - ulica Kláštorná, Liptovský Mikuláš - Okoličné ' na pozemku
pare. č. KN C 731/1 ( KN E 7/501, 546,) KN C 732 (KN E 539/501) liniová stavba k.ú. Okoličné sa
podPa §66 ods. 2 aods. 3) stavebného zákona a §16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znění neskorších predpisov

p o v o 1' u j e.
Druh a účel povoPovanej stavby: pozemná liniová stavba - chodník.
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Popis stavby:
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je chodník pre peších v intraviláne v mestskej časti
Okoličné, navrhnutý v súbehu s cestou III/Ol8134, ktorá je v súčasnosti vybudovaná bez chodníka.
Navrhovaný chodník je v projektovej dokumentácii rozdělený na vetvy Chodník - vetva A dlžky
49,65 m a vetva B dížky 133,74 m. Dlážděný kryt chodníka bude ohraničený záhonovým
obrubníkom. Pri vybudovanom chodníku budú osadené parkové lavičky v počte 2 ks a odpadkové
koše v počte 3 ks.
Objektová skladba povoPovanej stavby:
chodník
- přeložka štípa telef. vedenia
odvodnenie
dopravné značenie
Stavebné objekty:
Vetva A - zámková dlažba -dl. 49,65 m
Vetva B - zámková dlažba -dl. 133.74 m
2 x parkové lavičky
3 x odpadkové koše
Projcktovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Martin Uličný - dopravná časť
Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria
Súhlas na vyňatie pody z PPF:
- nie je potřebný.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Chodník - vetva A šířky 2,25 m je navrhnutý v zelenom páse pri ceste III/Ol8134. Priečny sklon
chodníka je navrhnutý jednostranný 2,0 %. V staničení KM 0,01539 a KM 0,03170 sú navrhnuté
plochy s dlážděným krytom o rozmeroch 2,0 m x 1,0 m, ktoré umožnia uloženie parkových lavičiek. Pozdížny sklon chodníka je mierny, nepřekročí hodnotu 3,0 %.
- Chodník - vetva B šířky 2,0 m je v staničení KM 0,00000 - KM 0,05855 vedený zelenom páse pri
ceste 111/018134. Priečny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný 2,0 %. Pozdížny sklon chodníka je
mierny, nepřekročí hodnotu 2,16 %.
- V staničení KM 0,05855 - KM 0,10868 je chodník vedený súbežne s cestou III/018134, oddelený od
vozovky čestným obrubníkom osadeným 120 mm nad úroveň vozovky. V mieste osadenia čestného
obrubníka sa pri realizácii vybúra pás šířky 0,25 m, ktorý sa po osadení čestného obrubníka doplní
živičnou vozovkou. Konštrukčný spoj sa zaleje asfaltovou zálievkou. Dlážděný kryt chodníka bude
ohraničený čestným a záhonovým obrubníkom. Priečny jednostranný 2,0 % sklon chodníka klesá od
cesty III/018134.
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- v staničení KM 0,04044, KM 0,07612 a KM 0,10868 sa nachádzajú jestvujúce vjazdy na cestu, ktoré
budú spevnené vozovkou s dlážděným krytom hr. 80 mm. Pri týchto vjazdoch bude čestný obrubník
znížený na úroveň max. 20 mm nad úrovňou vozovky. Zníženie obrubníka je navrhnuté na dížke 2,0 m.
v trase navrhovaného chodníka sa nachádza existujúci stíp telefonického vedenia, ktorý bude přeložený
(min 0,5. od okraja navrhovaného chodníka)
- v mieste križovania chodníka s miestnou komunikáciu bude vybudovaný priechod pre chodcov šířky
3,0 m s vodiacim pásom pre nevidiacich. Osvetlenie priechodu bude zabezpečené existujúcim
veřejným osvětlením.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najma vyhlášku 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osob na
stavenisku, dodržať :
STN 73 6110 - projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6133 navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií, STN 01 3466 Výkresy
cestných komunikácií
STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy
STN 01 3466 Výkresy cestných komunikácií
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní
stavby.
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost' stavieb - spoločné ustanovenia
Vyhl.č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní
stavby.
Zák. NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci
Vyhl.MV SR č. 342/2002 Z.z. dopravné značenia s dopravnými značkami a STN 01 8020 - Dopravné
značky na pozemných komunikáciách
Križovanie, resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej normy
STN 73 6005 a súvisiacich predpisov
Pri súbehu, křižovaní a preložke všetkých inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005
Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701
Pri stavbě budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zák.č.50/76 Zb. v znění neskorších predpisov,
najma § 43d-i, a příslušné technické normy.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V případe
nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby
o jej predíženie.
Spósob uskutočnenia stavby: dodávateťsky.
Zhotovitel' stavby: bude určený výběrovým konáním. V zmysle ustanovenia § 62 odst. l , písm. d,
stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výběrového konania povinný oznámit'
zhotoviteťa stavby, předložit' oprávnenie na realizáciu stavieb podl'a zvláštnych predpisov /Obchodný
zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.
Vzhl'adom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávněnou
osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník.
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- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z hPadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie podmienky z hPadiska
architektury:
- stavebník je povinný bezodkladné oznámit' stavebnému úřadu začatie stavebných prác na stavbě / §
66 odst. 2 písm.h) stavebného zákona.
- stavebník je povinný umožnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD. Na
stavbě musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbě
musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné
závady a nedorobky podťa kolaudačného rozhodnutia.
- stavebný materiál skladovat' tak, aby nebol zamedzený přístup do susedných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konánia ZS
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu
- stavebník je povinný na stavbě umiestniť tabulu, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateťa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.
- zhotovitel' stavby musí pre stavbu použit' len výrobky, ktoré majů také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost'
a stabilita, požiarna bezpečnost' stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia,
bezpečnost' pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie. Případné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné finančné
náklady bezodkladné.
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré
móžu byť předmětnou stavbou dotknuté
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteťnostiach a
nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov susedných nehnuteťností.
- odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnuteťností.
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
SPP - D a.s. Bratislava dňa 9.7.2014:
S realizáciou stavby „Chodník- ulica Kláštorná, Okoličné, L.Mikuláš" podťa predloženej dokumentácie
v zmysle Stavebného zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku súhlasíme.
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod v správě SP P - distribúcia, a.s.
- Pri realizácii požadujeme dodržať nasledovné podmienky
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe
objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a.s, Závodská cesta 26/2949 , 010 22 Žilina
zabezpečí po vzájomnej dohodě vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. (kontakt p.
Riboňová Dagmar +421416265598).
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 1.4.
2011 bezplatné vykonává prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby ktoré
rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dížku 100 m.
- Pri vytýčení je potřebné identifikovat' híbku uloženia plynovodu po celej trase plynovodu v
kolízii s chodníkom. Min. krytie plynovodu musí byť 0,8 m.
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-

Požadujeme zachovat' pri terénnych úpravách jestvujúce krytie našich sietí v zmysle TPP 702
01. Změna krytia plynárenských zariadení musí byť odsúhlasená so zástupcom
prevádzkovateťa. Poklopy zemných súprav nachádzajúce sa na trase budú upravené na náklady
investora pred položením povrchov komunikácie za účasti pracovníkov údržby.
Pri zhutňovacích prácach nepoužívat' ťažké vibračně mechanizmy, aby nedošlo k poškodeniu
izolácie na jestvujúcom plynovom potrubí.
Zemné práce realizované v blízkosti nami vytýčených plynovodov a prípojok realizovat' ručně
min. 1,5 m na každú stranu od osí plynovodov, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských
zariadení.
Odkrytie plynovodu móže byť vykonané len na základe písomného súhlasu (v stavebnom
denníku) majstra údržby alebo ním pověřeného pracovníka.
Pri obnažení, křižovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše
zariadenia, je povinnost' oznámit' tieto práce SPP - distribúcia , a.s. najmenej 3 dni vopred aby
bolo možné vykonat' kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypáním. Kontroly budú
zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam.

Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš dna 25.6.2014 :
- V rámci stavby je potřebné rešpektovať jestvujúce zariadenia na dodávku vody na hasenie
požiarov - odběrné miesta
OÚ odbor starostlivosti o ŽP v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH vo vyjádření zo dňa 1.7.2014 :
S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so
zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v
znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou
projektovou dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby :
- musia byť odvezené všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie projekt.prác
miesto, na ktorom boli zhromažďované odpady, musí byť upravené do póvodného stavu
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej osobě v
zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné
suroviny, mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodněním
(skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie
odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad, príp. iným vhodným
spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihned'
odvážať. Bitúmenové zmesi je potřebné zhodnotit' v povolenom zariadení.
LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 25.6.2014:
S předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- V oblasti plánovanej stavby sa nachádzajú potrubia veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie i
vodovodné a kanalizačně přípojky pre jednotlivé nehnutel'nosti. Zakresleme potrubí v situácii je
orientačně. Trasy potrubí je potřebné vytýčit' pred začiatkom prác na základe predloženej ob
jednávky.
- Križovanie našich potrubí je potřebné realizovat' v zmysle STN.
- Žiadame, aby poklopy zariadení v správě LVS, a. s. L. Mikuláš boli pri výstavbě umiestnené na
niveletu novovybudovaných povrchov.
Pri přípravných a výkopových prácach je potřebné postupovat' v súčinnosti so zástupcami našej
spoločnosti. Kontakt: p. Hričák - 0905 701 932 (vodovod), p. Vyšný - 0908 916 595 (kanalizácia).
5

V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach a zariadeniach v našej správě, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Případné poruchy
budú odstránené na náklady investora
Stredoslovenská energetika a.s. vo vyjádření pod č.4600008199 zo dňa 11.7.2014:
-

-

-

-

-

V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú podzemné káblové vedenia
VN a NN v správě SSE-D, a.s.
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z.
a příslušných noriem STN. (VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
1 .meter)
Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existujúcich podpěrných bodov a
celistvost' uzemňovacej sústavy. Dórazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačně a
pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potřebné vytýčenie podzemných kábelových
vedení
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. Presnú trasu podzemných
káblových vedení a NN prípojok v majetku SSE. a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený
pracovník SSE-D. a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (tel. 041/5196650)
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor přizvat'
zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia.
V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z kontroly
zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.
V súbehu a křižovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min 1 meter
od podpěrných bodov na každú stranu. V opačnom případe pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
Zároveň si Vás dovofujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia třetích
osob.
Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie
fotokopie tohto vyjadrenia.

FIN.M.O.S. a.s., Bratislava dňa 23.6.2014:
- Akékofvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady města Liptovský Mikuláš, v
jeho mene a na jeho zodpovědnost'.
- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame vykonat' přesné
vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.
- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti a vykonané
změny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou spoločnosťou a mestom
Liptovský Mikuláš.
- Uskutočnené změny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO na vlastné
náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladné předložený v jednom
vyhotovení našej spoločnosti.
- Z technického hfadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných
úprav a udržiavacích prác nevyjadřujeme.
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- Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a zmien na VO
ako aj o zaslanie příslušných dokladov, najma revíznych správ a pasportu VO.
Slovák Telekom a.s. Bratislava dňa 21.8.2014:
Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a. s.
- Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§68 zákona č 351/2011 Z. z. ) a zároveň
je potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochraně proti rušeniu
- Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'
podPa bodu 3
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť
Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák
Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
- Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétných podmienok určených zamestnancom Slovák
Telekom,a s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
- V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením sieti
(alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner Ján Potančok,
teletandem@mail.t-com. sk, 0903409880
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s róznou
funkčnosťou.
- Pri akýchkolVek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateP
povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
Preukázateťné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST nezodpovedá za
změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
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UPOZORNENIE V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel káblov je toto
možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST
- V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je potřebné si
podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné předpisy podPa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor ccstnej dopravy a pozemných komunikácií dňa
25.6.2014:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasí s
vydáním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „Chodník - ulica Kláštorná,
Okoličné, Liptovský Mikuláš", cesta č. 111/018134, k. ú. Okoličné, po dodržaní nasledovných
podmienok:
- V plnej miere dodržte stanovisko SC ŽSK.
Pri pokládke obrubníkov žiadame asfalt pozemnej komunikácie v celej jeho hrúbke zapíliť a
vzniknuté medzery následne doasfaltovať. Výstavbou chodníka nesmie dójsť k zúženiu súčasnej
šířky vozovky cesty č. 111/018134.
Pred začatím stavebných práce v telese cesty č. 111/018134 je nutné v súlade s § 8 zákona č.
135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať o vydanie
rozhodnutia na zvláštně užívanie cesty příslušný čestný správný orgán.
- Projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt přenosného zvislého dopravného značenia)
předložte na posúdenie příslušnému dopravnému inšpektorátu a následne v súlade s §3 ods. 5,
písm. í) zákona č. 135/1961 Zb. požiadajte o jeho určenie příslušný čestný správný orgán.
- V případe, že stavebnými prácami bude obmedzená čestná premávka na ceste č. If 1/018134 je
nutné pred realizáciou prác požiadať v súlade s §7 zákona č. 135/1961 Zb. po prechádzajúcom
súhlase dopravného inšpektorátu o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty č. 111/018134
příslušný čestný správný orgán.
Případné znečistenie cesty bude bezodkladné odstraňované, výkopový materiál bude umiestnený
mimo vozovku cesty.
- Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, připadne
povolenia a rozhodnutia podfa iných právnych predpisov
Správa ciest Žilinského samosprávného kraja zo dňa 4.7.2014:
Stavebné objekty realizovat' za nasledovných podmienok:
- Výstavbou chodníka bude zachovaná jestvujúca vofná šířka cesty
- K vytýčeniu obrubníkov přizvat' zástupců SC ŽSK - Ing. Volaj, ktorý povolí zápisom do
stavebného denníka zásah do telesa cesty!
- Práce na vybudovaní chodníka budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty
111/018134, podfa projektu osadenia dočasných dopravných značiek, odsúhlaseného OR PZ
ODI L. Mikuláš
- Pri výstavbě chodníka nesmie byť narušené odvodnenie cesty; v případe jeho narušenia
/priekopy, rigoly, priepusty, vpusty/ ho stavebník opraví do riadneho stavu na vlastné náklady
- Pri pokládke obrubníkov požadujeme okraj spevnenej krajnice v celej hrúbke asfaltového
koberca zapíliť. Vozovku požadujeme uviesť do riadneho stavu (doasfaltovať a vykonat' pružnú
asfaltovú zálievku).
- práce budú realizované mimo zimné obdobie t.j. od 15.4. - 30.9. běžného roka
Stavebné práce v telese cesty vykoná oprávněná organizácia.
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Realizáciou jednostranného chodníka nesmú byť narušené terajšie odtokové poměry čestného
telesa.
V případe znečistenia cesty stavebník ju vyčistí priebežne na vlastné náklady.
Zeminu z výkopu ukladať mimo vozovku; okolitý terén uviesť do riadneho stavu.
Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa
písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je
žiadatel' povinný priebežne a bez meškania odstraňovat' závady vzniknuté
v dósledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predlžená o dobu od písomného
uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne
převzatá zástupcom správců cesty.
-Dňom písomného odovzdania staveniska medzi investorom a zhotovitel'om (za účasti správců
cesty) do písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správců cesty po ukončení
dokončeného diela sa stavebný úsek cesty stává staveniskom; investor zodpovedá za škody,
spósobené v dósledku stavebných prác v telese cesty, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na
majetku a zdraví třetích osob
Žiadatel' je ďalej povinný:
oznámit' správcovi cesty začiatok realizácie prác apo ukončení prác v telese cesty odovzdať
miesto zásahu zástupcovi správců cesty
dodržať schválenú PD, akékoťvek změny vopred odsúhlasiť zo zástupcom SC ŽSK;
Preberacie konanie
pri preberacom konaní dokončeného diela, ktoré sa uskutoční za účasti investora, zhotoviteťa,
čestného správného orgánu a správců cesty, požadujeme odovzdať správcovi komunikácie
projektovú dokumentáciu v stupni DSRS (dokumentácia skutočne realizovanej stavby)
Bez podpísaného odovzdávacieho protokolu dokončeného diela správca cesty nebude súhlasiť s
vydáním kolaudačného rozhodnutia.
Stavebník pred začatím prác v telese cesty III/018134 požiada v zmysle §-u 8, Zák. č. 135/1961
Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie čestný správný orgán, ktorému spolu so svojou
žiadosťou předloží aj toto naše vyjadrenie.
SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/Ol 8134 na čas nevyhnutné potřebný
pre výstavbu chodníka a vykonanie stavebných úprav, čestného telesa po zásahu do riadneho
stavu.

Krajský pamiatkový úrad Žilina vo vyjádření zo dňa 25.6.2014:
Podťa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov v případe zistenia, resp.narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovědná za vykonávanie
prác ihned' ohlásit' nález KPU Žilina. Nález sa musí ponechat' bez změny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborné spósobilou osobou.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu, pokial' onom nerozhodne stavebný úrad po dohodě s krajským pamiatkovým
úradom. Podťa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález móže vyzdvihnúť a
premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná osoba metodami
archeologického výskumu.
KPU Žilina toto závazné stanovisko vydal z hťadiska záujmov chráněných pamiatkovým
zákonom a je závazným stanoviskom podťa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
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stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov. Toto závazné stanovisko nenahrádza
vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
V súlade s § 44a pamiatkového zákona závazné stanovisko podl'a § 30 ods. 4 pamiatkového
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnost', ak nedošlo k jeho
použitiu na účel, na ktorý je určené.
Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeologie, bez ohl'adu na ich
označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto závazného stanoviska sú nepřípustné.

K stavbě sa vyjádřili:
Okresné riaditeťstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš dňa 25.6.2014, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva dňa
1.7.2014, Okresný úrad Liptovský Mikuláš , odbor krizového riadenia dňa 23.6.2014, Město Liptovský
Mikuláš, útvar CD, PK a VP dňa 20.6.2014, útvar ŽP a poťnohospodárstva dňa 24.6.2014, VPS
Liptovský Mikuláš dňa 10.7.2014, FIN.M.O.S. a.s. Bratislava dňa 23.6.2014, SSE- Distribúcia a.s.
Žilina dňa 11.7.2014, LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 25.6.2014, SPP - Distribúcia a.s. Bratislava dňa
9.7.2014, LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš dňa 15.7.2014, Imafex spol. s.r.o. dňa 17.7.2014, Okresný
úrad Liptovský Mikuláš , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 25.6.2014, Správa ciest
ŽSK Žilina dňa 4.7.2014, 02 Slovakia, s.r.o. dňa 17.6.2014, UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Banská
Bystrica dňa 20.6.2014, Krajský pamiatkový úrad Žilina dňa 25.6.2014, Ministerstvo vnútra SR,
centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekomunikačných služieb dňa 12.5.2015, MO SR, Agentúra
správy majetku , Detašované pracovisko Střed Banská Bystrica dňa 23.6.2014, Slovák Telekom a.s.
Bratislava dňa 21.8.2014.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle §52 ods.l
zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost',
nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívat' len na základe
kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov
konania.
Stavba bude uskutočnená podťa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úřadu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
neboli vznesené.
Odóvodnenie:
Stavebník podal dňa 20.4.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Chodník pre
peších - ulica Kláštorná, Liptovský Mikuláš - Okoličné . Pretože stavebnému úřadu sú dobré známe
poměry staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, dňa
22.4.2015 bolo pre veťký počet dotknutých účastníkov konania veřejnou vyhláškou vydané oznámenie
o začatí stavebného konania a upuštění od ústného pojednávania. Dotknutým účastníkom konania
tunajší úrad súčasne oznámil, že majů možnost' uplatnit' svoje námietky do 7 pracovných dní od
zvesenia verejnej vyhlášky s tým, že ak v určenej lehote svoje námietky a stanoviská neoznámia, podťa
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§61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. V uvedenom termíne neboli podané
námietky.
Předložená žiadosť bola preskúmaná z hl'adísk uvedených v §62 a 63 stavebného zákona a bolo
zistené, že uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa požiadavky
stanovené § 43 d),e) a § 48 až 52 stavebného zákona v znění neskorších predpisov a § 9 vyhl. č.
453/2000 Z.z., je spracovaná v zmysle §4b, ods.2) zákona č. 135/1961 /čestný zákon/ a příslušné
ustanovenia slovenských technických noriem.
Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a města boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V
priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba je v súlade s územným plánom města Liptovský Mikuláš, ktorýje schválený Uznesením
Městského zastupitelstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola vyhlášená Všeobecne
závazným nariadením města LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011 aje v súlade
s vydaným územným rozhodnutím, ktoré bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP
2012/02347-05 Šu zo dňa 8.8.2012.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podfa vyhl. č.
532/2002 Z.z.
Poučenie:
PodPa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat'.
Odvolanie podPa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného úřadu územného rozhodovania
a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš .
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš ,odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Nám. osloboditePov 1,031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých
opravných prostriedkov je preskúmatePné súdom.

Ing. Ladislav Sedlák PhD.
starosta obce
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §69 ds.2) stavebného zákona v znění
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č.
71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov.(internet, miestny rozhlas, tlač) Za deň
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia .
- Z -06 - 2015
Vyvesené dňa:

1 7 -06 - 2015
Zvesené dňa:

'

I

Zverejnené iným spósobom.H t š n f
•vit:STO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚRAD
931 4P LIPTOVSKÝ MIKOLÁŠ

1

OJ
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej ofeoby

Doručuje sa:
~ Město Liptovský Mikuláš , IČO 315 524, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš
Ing. Martin Uličný, Endis s.r.o., RoTnícka 486/43, Liptovský Mikuláš - projektant
Na vedomie:
Obec Bobrovec zastúpená starostom obce - Ing. Ladislav Sedlák
Okresný úřad Liptovský Mikuláš , odb. DaPK, Nám.OsloboditePov 1, 031 40
Správa ciestŽSK, ul. M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Okresné riaditeTstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická 1993,
031 01 Lipt. Mikuláš
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4, 010 47 Žilina
SPP - D a.s. Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
Orange Slovensko a.s., UC2 údržbové centrum BB, Zvolenská 21, 974 05 Banská Bystrica
Telefonica Slovakia, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy - odd CD,PK a VP a odd. ŽP a poTnohospodárstva
Město Liptovský Mikuláš , ÚHA
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutel'ného majetku a výstavby Bratislava, detašované pracovisko
Banská Bystrica , ul.ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Min.vnútra SR, centrum podpory Žilina, odd.telekomunikačných služieb, Kuzmányho 26, 012 23
Žilina
Energotel,a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5, P.O.Box 216
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina
FIN.M.O.S. a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava
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