
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: ÚR a SP 2015/04085-05/Šar Liptovský Mikuláš: 23.09.2015 

Navrhovatel': IMAFEX spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 36 396 567 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Veřejná telekomunikačná optická sieť na 
ul. Revolučná" 

V E Ř E J  N Á  V Y H L Á Š K A  

Ú Z E M N É  R O Z H O D N U T I E  

Navrhovatel' IMAFEX spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 
36 396 567 podal dňa 08.07.2015 a doplnil dňa 26.08.2015 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby: „Veřejná telekomunikačná optická sieť na ul. Revolučná" , na pozemkoch 
liniová stavba k.ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení 
stavby. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, ako příslušný stavebný úrad podl'a 
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších 
predpisov (stavebný zákon) a § 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie posúdil předložený návrh podPa §35 až 38 stavebného 
zákona, zosúladil stanoviská uplatněné dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia podl'a §39 a §39a ods.l a ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydává 

r o z h o d n u t i e  o  u m i e s t n e n í  s t a v b y  

„Veřejná telekomunikačná optická sieť na ul. Revolučná" umiestnené na pozemkoch liniová 
stavba v katastrálnom území Liptovská Ondrašová tak, ako je to zakreslené v situačnom 
výkrese, ktorý tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 

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

a.) zriaďovať a prevádzkovať veřejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnutePnosti, 
b.) vstupovat' v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 

cudziu nehnutePnosť, 
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c.) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najma odstraňovat' aokliesňovať 
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnost' a spoťahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzvě neurobil vlastník alebo uživatel' pozemku. 

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podPa písm. a) sú věcnými bremenami viaznucimi na 
dotknutých nehnutePnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnutePností podá 
podnik. 

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
Predmetná stavba rieši vybudovanie optickej informačnej siete v intraviláne města Liptovský 

Mikuláš, katastrálně územie Liptovská Ondrašová na ulici Revolučná. Uzemie trasy je určené 
trasou rúr HDPE, do ktorých bude uložený optický kábel a ktoré budú ukladané do výkopu 
zemnej ryhy 300 x 600 mm. Pri vstupe na pozemky je potřebné dohodnúť sa s vlastníkmi 
o postupe výstavby. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Julius Matejček, Pribylina 204,032 42 Pribylina 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
Stavba bude uskutočnená podPa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavby 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znění neskorších predpisov (stavebný zákon), příslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z.z. 

- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

- Zhotovitel' stavby: určený výběrovým konaní. Stavebník do 15 dní od ukončenia 
výběrového konania oznámi stavebnému úřadu zhotoviteťa stavby s uvedením názvu 
firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonávanie 
tejto činnosti. 
Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávněnou 
osobou! 
Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby, na stavbě je potřebné viesť stavebný 
denník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z hPadiska 
životného prostredia , podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie podmienky 
z hPadiska architektury: 

- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V případe záběru 
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš, 
odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP. 
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podťa odseku 1 počínat' 
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si tak, aby nespósobil škodu na nehnutePnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá 
vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný 
upovedomiť vlastníka alebo užívatďa dotknutej nehnutePnosti najmenej 15 dní 
vopred. Z dóvodu havárie, výkonu práv podPa zmluvy o poskytovaní veřejných 
služieb alebo poruchy na vedení móže podnik vstúpiť na cudziu nehnutePnosť aj bez 
predchádzajúceho upovedomenia; v takom případe upovedomí vlastníka alebo 
užívátePa bezodkladné. 
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnutePnosti do predošlého 
stavu, aak to nie je možné vzhPadom na povahu vykonaných prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnutePnosti. Ak to nie je 
možné alebo ak je výsledný stav nehnutePnosti horší ako jej póvodný stav alebo ak 
vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatit' vlastníkovi nehnutePnosti jednorázová 
primeranú náhradu, ktorá zodpovedá miere obmedzenia využívania nehnutePnosti. Nárok 
na jednorázová náhradu si musí vlastník nehnutePnosti uplatnit' v príslušnom podniku do 
jedného roka odo dňa vzniku náteného obmedzenia užívania nehnutePnosti, inak toto 
právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnutePnosti na výške primeranej náhrady 
nedohodná, každý z nich móže podat' sádu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov 
odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priPahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 
Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osob. 
Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy ajej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte 
pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom životného 
prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH. 

- Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby. 
PodPa § 56 zákona č. 50/1976 Zb. v znění neskorších predpisov (stavebný zákon) pri 
nadzemných a podzemných vedeniach verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných 
a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie nevyžaduje. 

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas 
platnosti rozhodnutia: 

1. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie. 
OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP 2014/01028-002/Ja 
zo dňa 22.04.2014: 

Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou a s vydáním územného rozhodnutia pre 
navrhovaná stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 
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 
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realizácie projekt, prác a 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, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred 
zneškodněním (skládka odpadov). 

Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš v záváznom stanovisku pod č. 
2014/00334-02/029 - Ing. Vrabec zo dňa 11.02.2014: 

Súhlasí s návrhom k územnému konaniu. 
V okolí budovanej stavby je potřebné sa zamerať počas výstavby hlavně na: 
ochranu proti hluku a vibráciám (nasadenie vhodných strojov a dopravných prostriedkov), 
zamedzenie vzniku nadmernej prašnosti (kropenie, oplachovanie), 
ochrana proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z dopravy, 
ochrana proti znečisteniu komunikácií a chodníkov (umýváním a čistěním veřejných 
komunikácií pri vjazde mechanizmov zo staveniska na miestnu a štátnu cestu), 
zamedzenie spaťovania niektorých druhov odpadov na stavenisku a v okolí, 
ochranu proti znečisťovaniu podzemných a povrchových vod, 
ochranu každej zelene, kríkov, stromov, ktoré neprekážajú vlastnej výstavbě a sú 
v blízkosti stavby. 
Dodržaním horeuvedených technických a prevádzkových opatření je předpoklad, že sa 
zminimalizujú negativné ovplyvnenia životného prostredia počas budovania navrhovanej 
stavby na okolité prostredie. 

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostředím, najma pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
- Stavba bude umiestnená v priestore intravilánu města Liptovský Mikuláš na ulici Revolučná 
v k.ú. Liptovská Ondrašová. 

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk města, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 
SSE-D, a.s., Žilina vo vyjádření pod č. 4600017482 zo dňa 21.08.2015: 

S uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 
V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednei blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 
vedeniaNN, ako aj podpěrné body nadzemného vedenia VN aNN 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 vzdušné vedenie 22kV od krajného 
vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú 
stranu 1 meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii 
výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existujúcich podpěrných bodov a celistvost' 
uzemňovacej sústavy. 
Toto vviadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnei trasy podzemných vedení potřebné fyzicky iu vytyčit'. Presnú trasu podzemných 
káblovych vedení v majetku SSE-D. a.s. Vám na základe objednávky vytýčí určeny 
pracovník SSE-D. a.s. - Technická příprava a RP - 041/5196650. 
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D. a.s. musí realizátor 
přizvat' zástupců SSE-D. a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo 
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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. 
Další stupeň PD požadujeme předložit' na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 
Zároveň si Vás dovoPujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj cedenia 
třetích osob. Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho 
vystavenia. 

LVS, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 3901/2014/Ing. Hc zo dňa 06.02.2014: 
S vydáním územného rozhodnutia súhlasíme s týmito pripomienkami: 
V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej správě (veřejný 
vodovod a veřejná kanalizácia), ako aj vodovodně a kanalizačně přípojky pre jednotlivé 
nehnutePnosti. Orientačná trasa veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie v našej správě 
je zakreslená v priloženej situácii. Presnú trasu vytýčíme pred začatím prác na mieste 
stavby na základe predloženej objednávky. 
V súbehu sietí trváme na dodržaní ochranného pásma kanalizačného potrubia 
v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja 
potrubia na každú stranu. 
Križovanie sietí žiadame realizovat' v zmysle platných STN. 
Ku kontrole realizovaných prác žiadame pred zásypom prizývať zástupcov našej 
spoločnosti p. Hričák tel. č. 0905 701 932. 
V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich 
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Případné poruchy budú odstránené na 
náklady investora. 
Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potřebu PD skutočného vyhotovenia 
a geodetické zameranie aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatefné pre prostredie 
MicroStation). 
Upozorňujeme, že doposial' nebol z vašej strany rešpektovaný bod č. 4 z vyjadrenia č. 
2224/2012/Ing. Še, zo dňa 15.06.2012, preto vás žiadame o odovzdanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania (polohopis, výškopis) aj v digitálnej 
formě v tvare *.dgn (čitatefné pre prostredie MicroStation) predchádzajúcej stavby. 

Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP, dopravy, odd. CD, PK a VP vo vyjádření pod č. ŽPD-
2014/00616-002/POR zo dňa 30.01.2014: 

Súhlasí so spósobom umiestnenia inžinierskej siete „Veřejná telekomunikačná optická 
sieť na ul. Revolučná" na pozemkoch v k.ú. Liptovská Ondrašová s naledovnými 
podmienkami: 

- v případe otvoreného výkopu v telese chodníka (vjazdu) s asfaltovým krytom, bude město 
požadovat' zriadenie novej krytovej vrstvy chodníka s presahom podkladovej vrstvy min. 
10 cm a s presahom vrchnej krytovej vrstvy min 25 cm po stranách výkopovej ryhy, 
v případe otvoreného pozdlžneho výkopu v telese chodníka s asfaltovým krytom, bude 
město požadovat' úpravy vrchnej krytovej vrstvy zo zámkovej dlažby v celej šírke 
chodníka, 
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v případe otvoreného výkopu v telese chodníka zo zámkovej dlažby, bude město 
požadovat' úpravy podkladovej vrstvy s presahom min 10 cm po obidvoch stranách 
výkopovej ryhy a spatné uloženie zámkovej dlažby. 
Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať město Liptovský Mikuláš 
o povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie), 
ktoré vydá čestný správný orgán na základe vydaného územného rozhodnutia stavby 
a písomnej žiadosti, ku ktorej bude doložené vyjadrenie Okresného dopravného 
inspektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasená situácia dopravného značenia. 

Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjádření pod č. UHA2014/01705-
02-Bc zo dňa 4.3.2014: 

Stavba nie je v rozpore s platným ÚPN města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
uznesením městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 
a jeho závazná časť bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský 
Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znění zmien 
a doplnkov. 

v v 

Město Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. ZP a poPnohospodárstva vo vyjádření 
pod č. ŽP-2015/04459-02/Smt zo dňa 18.08.2015: 

- Nemá námietky k realizácii navrhovanej stavby za dodržania nasledovných podmienok: 
- V priestore plánovanej trasy stavby bol zistený výskyt krovitých porastov a to výkres 

č. L.5 (priestor pred památníkom žiadosti slovenského národa) a výkres č. L.6 
(Slobodáreň OÚNZ). V týchto lokalitách je potřebné výkopové práce vykonávat' v súlade 
sSTN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, časti 4. 
„Poškodzovanie dřevin a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach", hlavně 
článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie vykonávat' v koreňovom priestore. Ak to 
vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečit', musí sa výkop vykonávat' ručně 
a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od paty kmeňa. Pri hlbení výkopov sa nesmúprerušiť 
kořene hrubšie ako 3 cm. Kořene samóžu prerušiť jedine rezom, pričom sa režné miesta 
zahladia a ošetria. 
Za kroviny, ktoré budú kvóli uvedenej stavbě následkom výkopových prác zničené do 
dvoch rokov od uskutočnenia výkopu, bude tunajší správný orgán žiadať náhradu 
spoločenskej hodnoty za dřeviny v zmysle Přílohy č. 33 a č. 35 Vyhlášky MZP SR č. 
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonává zákon č. 543/2002 Z.z. Taktiež upozorňujeme, že podl'a 
§ 47 ods.l zákona č. 543/2002 Z.z. sa zakazuje poškodzovať a ničit' dřeviny, za čo orgán 
ochrany prírody móže podnikatelovi alebo právnickej osobě uložit' pokutu do 23 235,74 
eur, v zmysle §90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 789/2015 zo dňa 17.08.2015: 
Súhlasíme s vydáním ÚR pre navrhovaná stavbu. 
Investor je povinný pred začatím stavby zabezpečit' vytýčenie sietí veřejného osvetlenia. 

Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 6611518434 zo dňa 19.08.2015: 
V záujmovom území dojde do styku so sieťami SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
Počas realizácie stavby žiada ST, a.s. dodržať následovně podmienky ochrany 
telekomunikačných zariadení. 

Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
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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 uvedenu žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (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 sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456. 
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovat' překládku 
SEK. 
Upozorňujeme stavebníka, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 
V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktoráje vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo strany 
žiadatePa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podl'a § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znění. 
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný 
zastavit' zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhťadom ktomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatePov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto 
upozorňuje žiadatePa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatePov 
týchto zariadení. 
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom, a.s. na 
základe samostatnej objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 
4328456, 0903 924 519. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 
vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej formě nezbavuje žiadatePa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Žiadatel' je pri akýchkoPvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené 
zariadenia, povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 
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- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 

- preukázatePné 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 polohová 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. hlbiace stroje), 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoPvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každá 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). 
V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonat' len so sáhlasom pověřeného zamestnanca ST. 
v 

Ziadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 
vedení v plnom rozsahu. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku pod č. KPUZA-2015/18032-
2/64008/FUR zo dňa 21.09.2015: 

Z hl'adiska záujmov chráněných pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje následovně 
požiadavky: 

- Ak počas stavebných prác dojde k akémukolVek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultárnej vrstvy, zvyškov, starších architektár, stavebného 
materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, 
je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, 
najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým áradom. 

- PodPa § 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o ázemnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon") v případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí 
nálezca alebo osoba zodpovědná za vykonávanie prác ihned' ohlásit' nález krajskému 
pamiatkovému áradu. Nález sa musí ponechat' bez změny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým áradom alebo ním poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky 
krajským pamiatkovým áradom je nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia 
na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 
a odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný árad po dohodě s krajským 
pamiatkovým áradom. Archeologický nález móže vyzdvihnáť a premiestniť z póvodného 
miesta a z nálezových sávislostí iba oprávněná osoba metodami archeologického 
výskumu. 

Okresné riaditďstvo HaZZ Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. ORHZ-LM-112/2014 zo 
dňa 17.02.2014: 

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

8 



SPP - distribúcia, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. TD/407/ZA/AŠ/2014 zo dňa 20.03.2014: 
Súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť 
SPP-D, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na 
základe objednávky adresovanej na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 
825 11 Bratislava (p. Dagmar Riboňová, tel. č. +421 41 626 5598, e-mail: 
dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk). 

- 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. 

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, 
podl'a TPP 702 01, TPP 702 02 a zákona č. 251/2012 Z.z., §79 a §80. 

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovat' ručně min. 1,5 m 
na každá stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských 
zariadení. Pri použití přetlaku musí byť počas zhotovenia přetlaku odkrytý plynovod tak, 
aby nemohlo dójsť pri náhodnej zmene směru pretláčania k poškodeniu plynovodu. 

- Pri obnažení, křižovaní plynovodu pred obsypom azásypom 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, či 
nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka 
alebo spísaný samostatný záznam. 
Investor zodpovedá za škody na PZ spósobené nesplněním vyššie uvedených povinností 
vrátane zodpovědnosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dósledku poškodenia PZ. 
V případe poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach , ktoré vznikli z titulu 
vykonávaných prác, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-
distribúcia, a.s. 
Pri realizácii dodržať min. vzdialenosti podťa ustanovení STN 73 6005. 

- V případe križovania telekomunikačnej siete a plynového potrubia požadujeme 
dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sietí min. 0,2 m a kábel musí byť uložený 
v chráničke presahujúcej plynovod 1,0 m na každú stranu. 

- V súbehu telekomunikačnej siete a plynovodu požadujeme dodržať vzdialenosť 0,6 
m medzi povrchmi sietí. 

Správa ciest ŽSK, Žilina vo vyjádření pod č. 1/2014/679/tsú-414 zo dňa 22.07.2014: 
Pre vydanie ÚR a zvláštně užívanie cesty předkládáme následovně podmienky: 
Štartovacia acieťová jama budú umiestnené mimo čestný pozemok min. 1,0 m od 
čestného telesa t.j. od vonkajšej hrany priekopy resp. paty svahu. 
Případný výkopový materiál bude uložený mimo čestné teleso, vozovka cesty bude 
priebežne čištěná. 
Optický kábel bude uložený v schválenej hlbke kolmo na os vozovky a do chráničky, 
ktorá bude přesahovat' min 1,0 m na hranicu čestného pozemku. 
Po položení optického vedenia bude čestný pozemok uvedený do riadneho stavu 
s obnovením odvodnenia čestného telesa. 
Práce v telese cesty požadujeme vykonat' v období máj - september běžného roka. 

- Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného 
prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správců komunikácie. Počas trvania záručnej 
doby je žiadatel' povinný priebežne a bez meškania odstraňovat' závady vzniknuté 
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v dósledku zásahu do telesa cesty. 
- Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, p. Vyšný -

tel. 0918 370 176, ktorý po ukončení prác písomne převezme stavebný úsek cesty. PokiaP 
stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budeme považovat' 
práce za nedokončené a záručná doba nezačne plynúť! 

- Do termínu písomného odovzdania a prevzatia stavebného úseku cesty medzi 
stavebníkom a správcom cesty, stavebník zodpovedá za případné škody třetí osobám 
z dósledku stavebného stavu cesty. 
Stavebník pred začatím prác v telese cesty 11/584 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 11/584 na čas nevyhnutné potřebný 
pre uloženie optického kábla a vykonanie stavebných úprav čestného telesa po zásahu do 
riadneho stavu. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK vo vyjádření pod č. OU-LM-OCDPK-
2014/006431-002 zo dňa 24.07.2014: 

- Súhlasí s vydáním územného rozhodnutia pre navrhované stavbu po dodržaní 
nasledovných podmienok: 

- V plnej miere dodržte stanovisko SC ŽSK č. 1/2014/679/tsú-414 zo dňa 22.07.2014. 
- Optický kábel bude křižovat' cestu č. 11/584 2 x a to v ckm 44,515 avckm 44,810. 

Uloženie kábla do telesa cesty č. 11/584 žiadame realizovat' technológiou pretláčania, 
kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá bude přesahovat' min. 1,0 m za spevnenú časť 
komunikácie. 

- Pred umiestnením optického kábla do telesa cesty č. 11/584 je nutné v súlade s §§ zákona 
č. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať 
o vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie pozemnej komunikácie příslušný čestný 
správný orgán. 

- V případe obmedzenia cestnej premávky v súvislosti s realizáciou prác v telese cesty č. 
II/584žiadame vypracovat' projekt organizácie dopravy počas výstavby, předložit' ho 
dopravnému inšpektorátu na posúdenie a následne požiadať v súlade s §7 zákona č. 
135/1961 Zb. o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty příslušný čestný správný 
orgán. 

- Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), 
připadne povolenia a rozhodnutia podl'a iných právnych predpisov. 

4. Dalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania. 
- neboli uplatněné. 

5. Doba platnosti rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. 

K návrhu sa vyjádřili: 
SSE-D, a.s., Žilina zo dňa 21.08.2015; LVS, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 06.02.2014; OÚŽP 
úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš zo dňa 22.04.2014; město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného 
architekta zo dňa 04.03.2014; Alconet, s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 11.08.2015; Orange 
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Slovensko a.s., Banská Bystrica zo dňa 13.08.2015; Slovák Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 
19.08.2015; Mikotel, s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 24.08.2015; PROFI-NET, s.r.o., Liptovský 
Mikluáš zo dňa 17.08.2015; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 03.08.2015; město Liptovský 
Mikuláš, odbor ŽP a dopravy zo dňa 30.01.2014; Okresně riaditePstvo Hasičského a záchranného 
zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 17.02.2014; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Banská 
bystrica zo dňa 29.01.2014; SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 20.03.2014; Okresný úrad, 
odbor krizového riadenia Liptovský Mikuláš zo dňa 29.012014; RÚVZ Liptovský Mikuláš zo 
dňa 11.02.2014; Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Banská Bystrica zo dňa 28.01.2014; 
Ministerstvo dopravy výstavby a reg. Rozvoja, Útvar hlavného hygienika, Žilina zo dňa 
12.02.2014; Okresně riaditel'stvo Policajného zboru, ODI Liptovský Mikuláš zo dňa 14.04.2014; 
Správa ciest ŽSK Žilina zo dňa 22.07.2014; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej 
dopravy a PK zo dňa 24.07.2014; Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo dňa 
17.08.2015; město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. ŽP a pol'nohospodárstva zo dňa 
18.08.23015. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- V priebehu konania neboli vznesené námietky od účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.l stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Odóvodnenie: 
Navrhovatel' IMAFEX spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 

36 396 567 podal dňa 08.07.2015 a doplnil dňa 26.08.2015 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby: „Veřejná telekomunikačná optická sieť na ul. Revolučná" , na pozemkoch 
liniová stavba k.ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení 
stavby. 

Stavebný úrad oznámil podl'a §36 ods.4 stavebného zákona dňa 27.08.2015 začatie územného 
konania veřejnou vyhláškou všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 
22.09.2015 vykonal ústné pojednáváme spojené s miestnym zisťovaním. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podPa §37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hPadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrožuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú 
pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný ÚPN Města Liptovský Mikuláš, 
schválený Uznesením Městského zastupitelstva č. 115/2010 zo dňa 16.12.2010 a jeho závazná 
časť bola vyhlášená Všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho závaznou a 
směrnou časťou. 

Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa požiadavky 
stanovené v §43d a §43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov. Umiestnenie vyhovuje 
aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podPa vyhl. č. 532/2002 Z.z. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš bol i zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil 
dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby. 
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Poučenie: 
PodPa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolat'. Odvolanie podfa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného 
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja 
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je 
prcskúmatďné súdom. /"cd/Á fřLŽN 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 

Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znění nesk. predpisov: 
pol.č.59 písm. a) ods.2 - 100,00 eur. 

Příloha pre navrhovatefa: 
Grafická příloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s 
podmienkami územného rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §42 ods. 2 stavebného zákona v znění 
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 
odst. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov. Za deň 
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. 

Vyvesené dňa: 
5 -10- 2015 

Zvesené dňa: 2 0 -10- 2015 

Zverejnené iným spósobom . Itt&Oí/L S/ĎbO MESFPi L-ri||6U!At 
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Doručuje sa: 
IMAFEX spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majů 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle §36 ods. 4 
stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 

Na vedomie: 
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 042 
Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie Osloboditefov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 
osloboditefov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo HaZZ, Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo policajného zboru, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš 
Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
Správa ciest ŽSK, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974 31 
Banská Bystrica 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, P.O. BOX 129, 974 86 Banská 
Bystrica 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 
Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927, 01047 Žilina 
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Profi-net, s.r.o., ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
MIKOTEL, s.r.o., kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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