MĚSTO LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: ÚR a SP 2015/03958-04/Šar
Liptovský Mikuláš: 23.09.2015

Navrhovatel': Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený
HYDROTEAM s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Optická přípojka s optickým uzlom,
objekt - INSFTTCBJLIMILiptovský Mikuláš TR D na ulici Stodolovcov a ul. 1. mája".

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovatel' Slovák Telekom a.s., (IČO: 35 763 469), Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený HYDROTEAM s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava podal dňa 01.07.2015 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Optická přípojka s optickým uzlom,
objekt - INS_FTTCB_LIMIJLiptovský Mikuláš TR D na ulici Stodolovcov a ul. 1. mája" na
pozemku pare. č. liniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš. 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 podPa §39 a §39a ods.l aods.2 zákona č. 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydává

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Optická přípojka s optickým uzlom, objekt - INS FTTCB LIMI Liptovský Mikuláš TR
D na ulici Stodolovcov a ul. 1. mája" na pozemku pare. č. liniová stavba v katastrálnom území
Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvoří neoddelitePnú
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

i

cudziu nehnuteťnosť,
c.) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najma odstraňovat' a okliesňovať
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnost' a spol'ahlivosť vedenia, ak to po
predchádzajúcej výzvě neurobil vlastník alebo uživatel' pozemku.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podl'a písm. a) sú věcnými bremenami viaznucimi na
dotknutých nehnutel'nostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnutel'ností podá
podnik.
Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetná stavba rieši modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej telekomunikačnej siete
vybudováním novej optickej přípojky s novým optickým rozvádzačom (uzlom), ktorý nahradí
starý existujúci od ulice 1. Mája po ul. Stodolovcov v intraviláne města Liptovský Mikuláš.
Prvky přípojky budú HDPE rúra a multirúra, plastové spojky, uložené do zeme. Trasa bude mať
rozměry: v chodníku 25x40 cm, vo voťnom teréne 35 x 60 cm, pretláčanie chodníkov hlbka 60
cm.
Projektová dokumentáciu vypracoval:
- Ing. Anton Fekete, Bohúňova ul. Č. 14, 811 04 Bratislava
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 podl'a 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 zhotovitel'a 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 architektúry:
- 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,
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odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP.
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podl'a odseku 1 počínat'
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 podl'a zmluvy o poskytovaní veřejných
služieb alebo poruchy na vedení može podnik vstúpiť na cudziu nehnutďnosť aj bez
predchádzajúceho upovedomenia; v takom případe upovedomí vlastníka alebo
užívatePa bezodkladné.
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnutePnosti do predošlého
stavu, a ak 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' vpríslušnom 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 projektovei dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
í. 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 2014/005906002/Pp zo dňa 12.06.2015:
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
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v znění neskorších predpisov aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
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, ISO, a.s.
Liptovský Mikuláš alebo PRIMA SLOVAKIA, a.s. Liptovský Mikuláš) pred
zneškodněním (skládka odpadov).
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě.
OÚŽP úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č.
OÚ-LM-OSZP 2015/5907-002-VIT zo dňa 17.06.2015:
Voči vydaniu územného rozhodnutia na navrhovaná stavbu nemá námietky.
Predmetná lokalita nie je súčasťou územia európskeho významu ani chráněného vtáčieho
územia.
Z pohPadu záujmov chráněných zákonom o ochraně prírody a krajiny správný orgán
požaduje: Případný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle §-u 47 ods.3 a §-u 48 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny v znp. (vyžaduje sa súhlas města Liptovský
Mikuláš).
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
Stodolovcov a ulici. 1. mája v k.ú. Liptovský Mikuláš.
3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk města, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
LVS, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 2843/2015/PŠ zo dňa 18.06.2015:
S vydáním územného rozhodnutia súhlasíme s týmito pripomienkami:
Navrhované optické prepojenia podPa projektu križujú potrubia veřejného vodovodu
a verejnej kanalizácie a zároveň svojou časťou vedú v súbehu s týmito potrubiami. V trase
sa móžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačně přípojky pre jednotlivé nehnutePnosti.
Trasy potrubí v našej správě je potřebné vytýčit' pred začatím prác na základe písomnej
objednávky (zakreslenie je orientačně).
Križovanie optických přepojení s potrubím veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie
žiadame realizovat' v zmysle STN. V súbehu optických přepojení s potrubiami v našej
správě žiadame dodržať pásmo ochrany minimálně 1,5 m od vonkajšieho pódorysného
okraja potrubí. V oblasti danej situácie je potřebné dodržať pásmo ochrany minimálně 2,5
m od vonkajšieho půdorysného okraja potrubia verejnej kanalizácie. Pri přípravných
a výkopových prácach je potřebné postupovat' v súčinnosti so zástupcami našej
spoločnosti. Kontakt: p. Hričák - 0905 701 932 (vodovod), Ing. hán - 0908 916 580
(kanalizácia).
V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Případné poruchy
budú odstraněné na náklady investora.
Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatePné

4

pre prostredie MicroStation).

OÚŽP úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS 2015/005905002Li zo dňa 10.06.2015:
S realizáciou navrhovanej stavby z hPadiska vodohospodářského súhlasíme.
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. ŽP a poPnohospodárstva v stanovisku
pod č. ŽP-2015/03676-02/Smt zo dňa 19.06.2015:
- Nemá námietky k realizácii navrhovanej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
Výkopové práce je potřebné vykonávat' v súlade s STN 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: HÍbenie 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 nesmú prerušiť kořene hrubšie ako 3 cm. Kořene sa móžu
prerušiť jedine rezom, pričom sa režné miesta zahladia a ošetria.
- Za dřeviny, resp kroviny, ktoré budú kvóli uvedenej stavbě následkom výkopových prác
zničené do dvoch rokov od uskutočnenia výkopu, bude tunajší správný orgán žiadať
náhradu spoločenskej hodnoty v zmysle Přílohy č. 33 a č. 35 Vyhlášky MŽP 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 ničiť 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.
- Taktiež žiadame o upovedomení aopresnom termíne výkopových prác v dostatočnom
časovom předstihu z dóvodu kontroly uvedených prác.
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP v záváznom stanovisku
pod č. ŽPD-2015/03532-003/POR zo dňa 08.07.2015:
Súhlasí so spósobom realizácie telekomunikačnej přípojky za dodržania nasledovných
podmienok:
Ul. Stodolová na pozemku pare. č. KN-C 854/1 k.ú. Liptovský Mikuláš, otvoreným
výkopom v mestskej zeleni, chránit' (v nevyhnutnom případe přesadit') vzrastlú zeleň
a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu.
Všeobecné podmienky:
- vjazdy a vstupy zmiestnych komunikácií na susedné nehnutePnosti upravit'
asfaltobetónom alebo zámkovou dlažbou,
- hrubka podkladovej vrstvy pri otvorených prekopoch miestnych komunikácií min. 80 mm
zAC 16, šířka prekladania podkladovej vrstvy po stranách výkopovej ryhy min. 10 cm
(pri překládání vrchnej krytovej vrstvy min. 25 cm), resp. min. 25 cm (pri překládání
vrchnej krytovej vrstvy min. 50 cm a viac),
hrubka vrchnej krytovej vrstvy pri otvorených prekopoch miestnych komunikácií min. 2 x
50 mm z AC 11, šířka prekladania po stranách výkopovej min. 25 cm; alebo min 2 x 50
mm z AC 11, šířka prekladania po stranách výkopovej ryhy 50 cm; alebo ak sa požaduje
prekladať viac ako 50 cm, 1 x 50 mm z AC 11, šířka prekladania po stranách výkopovej
ryhy 50 cm a 1 x 50 mm z AC 11 v požadovanej šírke prekladania,
podkladová vrstva chodníka zo zámkovej dlažby z prostého betonu hrubky min. 150 mm
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s presahom min 20 cm po bokoch výkopovej ryhy,
zásyp výkopových rýh v spevnených plochách chodníkov aj pozemných komunikácií
požadujeme zasypat' štrkodrvou fr. 0-45 so zhutněním po vrstvách až po podkladová
vrstvu spatných povrchov,
hrubka vrstiev v asfaltovom chodníku podkladová 80 mm a vrchná 50 mm,
vymeniť stavebnými prácami poškodené čestné resp. parkové obrubníky a prídlažbu,
obnovit' stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie,
ostatnú zeleň dať do póvodného stavu - navezenie min. 150 mm ornice, zbavenie povrchu
skál a osiatie trávou.
Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať město Liptovský Mikuláš
o povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie)
z dóvodu obnovy telekomunikačných vedení v ich telesách, ktoré vydá čestný správný
orgán na základe vydaného územného rozhodnutia stavby a písomnej žiadosti, ku ktorej
bude doložené vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom
Mikuláši a odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia.
Město Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo upravit' vyššie uvedené podmienky po
vytýčení inžinierskych sietí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydáním
povolenia na zvláštně užívanie miestnych komunikácií.
V lokalitách pokládky telekomunikačných vedení sa nachádzajú podzemné siete
veřejného osvetlenia. Pred začatím stavebných prác je investor povinný požiadať
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o ich vytýčenie.

Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjádření pod č. UHA 2015/0401102- Bc zo dňa 08.07.2015:
- Navrhovaná stavba nie je v rozpore s platným ÚPN města Liptovský Mikuláš, ktorý bol
schválený uznesením městského zastupiteťstva 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

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku pod č. KPUZA-2015/176142/63601/FUR zo dňa 18.09.2015:
Z lďadiska záujmov chráněných pamiatkovým zákonom KPÚ uplatňuje následovně
požiadavky:
Ak počas stavebných prác dojde k akémukoIVek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov, starších architektur, 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 úradom.
Podl'a § 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
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 úřadu. 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
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na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohodě s krajským
pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnut' a premiestniť z póvodného
miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná osoba metodami archeologického
výskumu.
Okresně riaditePstvo HaZZ Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. ORHZ-LM-406/2015 zo
dňa 12.06.2015:
- K navrhovanej stavbě nemá námietky.
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. TD/35149/b/PP/Hn/2015 zo dňa
23.06.2015:
S umiestnením navrhovanej stavby súhlasí bez pripomienok.
IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. JK-VY-20150617 1 zo dňa
17.06.2015:
- V oblasti realizácie navrhovanej stavby dochádza na ulici Stodolovcov ku križovaniu
nasej trasy. Pred začatím prác žiadame kontaktovat' pověřeného pracovníka (0905 440
232 alebo 0918 415 232), ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce
vykonávat' ručně, bez použitia mechanizmov. V případe odhalenia našich sietí ich
žiadame pred zásypom obhliadnuť našim pracovníkom, ktorý vytýčil siete.
4. Ďalšie 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:
LVS, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 18.06.2015; OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš zo dňa
12.06.2015; OÚŽP úsek ŠSOPaK, Liptovský Mikuláš zo dňa 17.06.2015; OÚŽP úsek ŠVS,
Liptovský Mikuláš zo dňa 10.06.2015; Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica zo dňa
27.07.2015; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 15.06.2015; Okresné riaditePstvo Hasičského
a záchranného zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 12.06.2015; SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava zo
dňa 23.06.2015; Okresný úrad, odbor krizového riadenia Liptovský Mikuláš zo dňa 09.06.2015;
RÚVZ Liptovský Mikuláš zo dňa 30.06.2015; Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Banská
Bystrica zo dňa 16.06.2015; Krajský pamiatkový úrad, Žilina zo dňa 18.09.2015; IMAFEX spol.
s r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 17.06.2015; město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta
zo dňa 09.07.2015; město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. ŽP a poPnohospodárstva
zo dňa 19.06.2015; město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP zo dňa
08.07.2015.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- V priebehu konania neboli vznesené námietky od účastníkov konania.
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Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.l stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
Odóvodnenie:
Navrhovatel' Slovák Telekom a.s., (IČO: 35 763 469), Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený HYDROTEAM s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava podal dňa 01.07.2015 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Optická přípojka s optickým uzlom,
objekt - INS FTTCB LIMI Liptovský Mikuláš TR D na ulici Stodolovcov a ul. 1. mája" na
pozemku pare. č. liniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie
o umiestnení stavby.
Stavebný úrad oznámil podl'a §36 ods.4 stavebného zákona dňa 24.08.2015 začatie územného
konania veřejnou vyhláškou všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa
17.09.2015 vykonal ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a §37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hfadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrožuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú
pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný UPN 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 podl'a vyhl. č. 532/2002 Z.z.
Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil
dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.
Poučenie:
Podl'a §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolat'. Odvolanie podl'a § 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. Štúrova 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
preskúmatefné súdom.

Ing. Járj Blcháč, PhD.
primátor města Liptovský Mikuláš
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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 navrhovateli:
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.

5 -10- 2015

Zvesené dňa:

Vyvesené dňa:

Zverejnené iným spósobom:

20 -10- 2015
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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
031 4® UPTOVSKÝ MÍWULÁŠ
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Doručuje sa:
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený HYDROTEAM s.r.o.,
Varšavská 3, 831 03 Bratislava
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov astavieb 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.
Město Liptovský Mikuláš, zastúpené primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD., Stúrova 1989/41,
031 042 Liptovský Mikuláš
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Na vedomie:
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. ŽP a poPnohospodárstva, Štúrova 1989/41,
031 042 Liptovský Mikuláš
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, 031 042 Liptovský
Mikuláš
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie OsloboditePov 1, 031 41 Liptovský
Mikuláš
Okresné riaditefstvo HaZZ, Námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, P.O. BOX 129, 974 86 Banská
Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energotel, a.s., Mileticova 7, 821 06 Bratislava
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
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