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OBEC BOBROVEC 
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

Číslo: URaSP 2015/05863-03/VY V Liptovskom Mikuláši: 08.12.2015 
Vybavuje: Ing. Miroslav Vyparina 
Tel.: 044/5565341 
E-mail: m.vyparina@mikulas.sk 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNĚ ROZHODNUTIE 

Obec Bobrovec ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 a § 119 odst. 1 zák. č. 
50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění 
neskorších predpisov a § 5 písni, a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územně 
rozhodovanie, stavebný poriadok a bývanie, v územnom konaní posúdil podFa § 37 stavebného 
zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ktorý dňa 30.9.2015 podalo 

„MĚSTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 00315524" 

(ďalej len „navrhovatel'"), a na základe tohto posúdenia vydává podl'a § 39 a § 39a stavebného 
zákona 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 

CESTA OKOLO TATIER - CYKLOCHODNÍK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - II. ETAPA, 
ÚSEK KM 4,080 - 5,452 

(ďalej len „stavba") na pozemku pare. č. KN-C 6658/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš a pozemku 
pare. č. KN-C 1057, KN-C 975, KN-C 1001 (KN-E 1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 (KN-
E 1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová podl'a zakreslenia v projektovej dokumentácii 
a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddeliteFnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Popis stavby: 
Začiatok předmětného úseku trasy cyklopešieho chodníka je situovaný v km 4,080 

kumulatívneho pracovného staničenia cyklotrasy Žiar - L. Mikuláš - Lipt. Trnovec cca 60 m 
od juhovýchodného nárožia areálu COV Liptovskej vodárenskej spoločnosti v Lipt. Mikuláši 
v koruně pravostrannej hrádze rieky Váh. Trasa v celom úseku je vedená východným smerom 
po telese hrádze až po koniec úseku v km 5,452, ktorý sa nachádza na okraji cesty 1/18 - ul. 
Palúčanskej na hranici okružnej křižovatky v tesnej blízkosti mosta ponad Váh. Celková dížka 
cyklopešieho chodníka je 1,372 47 km. 

Cca 105 m od začiatku úseku v lem 4,185 trasy cyklopešieho chodníka vl'avo je 
navrhnuté odpočívadlo pre cyklistov s architektonickou a funkčnou vybavenosťou. V 
počiatočnom úseku po cca km 4,5 sa v jednotlivých úsekoch trasy chodníka teleso hrádze na 
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vzdušnej straně mierne rozšíri do disponibilného priestoru medzi oplotením areálov a a pátou 
hrádze. 

V ďalšom úseku po km cca 4,870 je l'avý okraj zemného telesa vymedzený okrajom 
priFahlých pozemkov, resp. oplotením priemyselných areálov, garáží a rodinných domov. 
Vzhradom k stiesneným pomerom sa svah v jednotlivých úsekoch zabezpečí 
polovegetačnými panelmi, alebo opornými múrikmi. Na protiFahlej straně sa nachádzajú v 
uvedenom úseku břehové múry, ktorých povrch sa opraví a koruna múrov sa zabezpečí 
oceFovým madlom. V úsekoch strmých svahov, oporných múrov a zo strany od Váhu, kde nie 
sú břehové múry sa osadí ochranné oceFové zábradlie. 

V km 4,884 sa vybuduje polopriamy přístup k přechodu pre chodcov a cyklistov v 
mieste křižovatky cesty 11/584 aul. M.R. Štefánika. Súčasne sa upravia priFahlé časti 
existujúcich chodníkov a směrovací ostrovček křižovatky. Káblové vedenia NN a 
telekomunikačné káble DK, OOK vedené medzi okrajom cesty 11/584 a hrádzou sa v úseku 
km cca 4,865 - 5,010 ochránia chráničkami (bez překládky). 
úseku km 5,060-5,150 sa teleso hrádze v blízkosti radových garáží zabezpečí svahovými 

tvárnicami. 
V km 5,155 sa na Favej straně chodníka vybuduje rozšířená spevnená plocha pre 

osadenie zariadení SVP š. p. PV Piešťany. Plocha zo strany od garáží sa zabezpečí múrikom 
zo ZB panelov a celá plocha sa ohradí oplotením. Zariadenia SVP sa připoj a na zdroj 
elektrickej energie a telefónnu přípojku. Existujúca kábelová přípojka NN pre garáže vedená 
popod navrhovanou spevnenou plochou sa přeloží do bezkolíznej trasy popři garážach medzi 
novou rozvodnou skriňou pri oplotení stavebnin a póvodnou RIS na garážach. 

V ďalšom priebehu vedie cyklopeší chodník v základnom šírkovom usporiadaní 
dopravného pásu š. 3,00 m ohraničeného na voFnej straně betonovými obrubníkmi a krajnicou 
š. 0,25 m až po úroveň oploteného areálu hotela Jánošík. 

V km 5,267 - 5,395 prechádza trasa chodníka stiesneným priestorom vymedzeným 
břehovým múrom vpravo a oplotením, resp. okrajom hotela Jánošík vFavo. V uvedenom 
úseku sa šířka chodníka zúži z 3,00 m na 1,75 m v mieste existujúcich schodov z terasy hotela 
k břehovému múru. V uvedenom úseku sa nachádzajú na koruně hrádze aj 2 mobilné objekty 
a j eden múraný objekt SVP š. p. Mobilné a slaboprúdové přípojky objektov sa zrušia, 
ponechá sa a ochrání len NN káblová přípojka do objektu limnigrafu situovaného za 
břehovým múrom zo strany od toku Váhu. V mieste zúženia chodníka sa zriadia bezpečnostné 
úpravy na povrchu chodníka ako aj miesto sa zabezpečí dopravným značením. 

V záverečnom úseku je chodník vedený popři oplotení areálu hotela a v km 5,450 sa 
pripája na chodník vedený popři priFahlom okraji cesty 1/18. V mieste prepojenia 
chodníkových úprav sa premiestni do bezkolíznej úpravy existuj úci stožiar VO. 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 

- KN-C 6658/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve - Slovenský vodohospodářsky 
podnik š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55 so súhlasom umiestnenia 
stavby v stanovisku č. CZ 28032/2015 zo dňa 29.10.2015 

- KN-C 1057 v k. ú. Liptovská Ondrašová vo vlastníctve - Slovenský vodohospodářsky 
podnik š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55 so súhlasom umiestnenia 
stavby v stanovisku č. CZ 28032/2015 zo dňa 29.10.2015 

- KN-C 975 v k. ú. Liptovská Ondrašová vo vlastníctve - Zubaj Vladimír, Nábrežná 855, 
Važec, PSČ 032 61 so súhlasom umiestnenia stavby v stanovisku zo dňa 2.11.2015 

- KN-C 1001 (KN-E 1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 (KN-E 1559/151) v k. ú. Liptovská 
Ondrašová vo vlastníctve - Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, 
Liptovská Ondrašová, 031 05 Liptovský Mikuláš so súhlasom umiestnenia stavby 
v stanovisku zo dňa 3.11.2015 
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Dokumentáciu pre územné konanie vypracoval: 
DOPRAVOPROJEKT, a. s. Bratislava, Středisko Lipt. Mikuláš, Ester Šimerovej 
Martinčekovej 4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Martin Súster, reg. č. 5224*12 

Pre umiestnenie a projektovú přípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 
Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Umiestnenie stavby bude realizované podfa zakreslenia v projektovej dokumentácii 
a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia 

Vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie: 
- Dodržať ustanovenia STN 73 60 05 a STN 73 68 22. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
Dodržať rozsah stavebných prác podFa projektovej dokumentácie. Každá změna ktorá 

móže mať vplyv na rozvoj územia aokolité životné prostredie nesmie byť vykonaná bez 
predchádzajúceho posúdenia příslušným úradom. 

Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí realizovat' 
v zmysle STN 76 6005. 

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
vyjádřením č. KPUZA-2015/20175-3/80943/FUR zo dňa 13.11.2015 s pripomienkami a to: 
Ak počas stavebných prác dojde k akémukol'vek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 
napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 
fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je 
nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór na 
druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom. 

REGIONÁLNY ÚRAD VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM 
VLIPTOVSKOM MIKULÁŠI, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. 
2015/01550-02/344 dňa 16.10.2015 bez pripomienok. 

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR KŘÍŽOVÉHO RIADENIA, 
Námestie osloboditeFov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OKR-2015/009941-002 zo 
dňa 13.10.2015 bez pripomienok, 

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNÉJ SPRÁVY, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/010133-002/Li zo 28.10.2015 bez 
pripomienok, 

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY PRÍRODY A 
KRAJINY A POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/10136-002-VIT, OU-LM-OSZP-
2015/10136-003-VIT zo 16.10.2015 bez pripomienok, 

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-
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2015/010117-002/Ma zo 16.10.2015 s pripomienkami: 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 budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města Liptovský 
Mikuláš. 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). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' 
priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou 
(napr. veFkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným spósobom, 
ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihned' odvážať. 

OKRESNĚ RIADITEESTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V 
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
vyjádřením č. ORHZ-LM1-660/2015 zo dňa 22.11.2015 bez pripomienok. 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR ŽPaD, ODD. CESTNEJ DOPRAVY, 
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEŘEJNÝCH PRIESTRANSTIEV, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. ŽDP-2015/06092-002/POR zo 04.11.2015 
bez pripomienok. 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ODBOR ŽPaD, ODD. ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A POENOHOSPODÁRSTVA, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš č. ŽDP-2015/06092-02/Lo zo 03.11.2015 bez pripomienok. 

SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA, detašované pracovisko 
Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš č. 1/2015/1117/tsú-654 dňa 
20.11.2015 bez pripomienok. 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. UHA 
2015/06468-02-Bc dňa 20.11.2015 bez pripomienok. 

PROFI-NET, s.r.o., Ul. l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 18.11.2015 bez 
pripomienok 

IMAFEX, s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš č. JK-VY-20151026_1 dňa 
26.10.2015 bez pripomienok. 

LIPTOVNET, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš č. Jp-VY-20151026_1 dňa 
26.10.2015 bez pripomienok. 

ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava č. 114-TÚ/2015/Št zo dňa 26.10.2015 
bez pripomienok. 

ORANGE SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o. , Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská 
Bystrica, UC 2 - údržbové centrum Banska Bystrica č. BB -2075/2015 zo dňa 09.11.2015 : 
nedojde k střetu PTZ. 

TELEFÓNICA 02 SLOVAKIA, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava vyjádřením zo dňa 
02.11.2015 bez pripomienok, 

SLOVÁK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611523960 dňa 26.10.2015 
s pripomienkami: Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovák Telekom, a. s. Slovák Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok 
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tohto 
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stanoviska. Zároveň je stavebník povinný respektovat' následovně: 

1 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 

2 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' 
podFa 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 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: 
Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456 

4 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 

5 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 přeložit' zrealizovat' překládku SEK 

6 Upozorňujeme žiadatďa, 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 zaradení. 

7 V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a s , je potřebné zo strany 
žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

8 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podPa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

9 V případe, že žiadatď bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoťvek 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 Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovatďov, ako sú napr rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadatďa na povinnost' vyžiadať si 
obdobné vyjadrenie od prevádzkovatďov týchto zariadení 

10 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi: Ján Babál, ian.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

11 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohťadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a. s. 

12 Žiadatď móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 

mailto:ian.babal@telekom.sk
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13 Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutefnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 

14 Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje žiadatefa povinnosti požiadať o vytýčenie 

15 Přílohy k vyjadreniu: 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatefa 

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 sietí, je stavebník po konzultách so 
zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečit': 
Ochranu alebo preloženie sietí 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 sietí 
(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 akýchkofvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadatef povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 
Preukázatefné 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. hlbiace 
stroje) 
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukofvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
Zhutneme zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129 
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST nezodpovedá za 

změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 
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, fwww.telekom.sk). 
Žiadame dodržať platné předpisy podfa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

SLOVENSKÁ. ENERGETIKA - DISTRIBÚCIA, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina 
vyjádřením č. 4600019762 zo dňa 11.11.2015 s pripomienkami: 

mailto:teletandem@mail.t-com.sk
http://www.telekom.sk
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1 V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemně káblové 
vedenia VN a NN, v správě SSE-D, a.s.Od uvedených energetických zariadení žiadame 
dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a příslušných noriem STN. (, VN a 
NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter) 

2 Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčiť.Presnú trasu podzemných 
káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytýčí určený pracovník 
SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP -p.Fiačantel.041/5196650. 

3 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 
prizvať zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 
zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

4 V případe Vášho záujmu o přeložku uvedeného vedenia z Vašej nehnutefnosti, túto ie 
možné vykonat' v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. §38 "Přeložka elektroenergetického 
rozvodného zariadenia. 

5 Projektová dokumentáciu NN přípojky resp. přeložky NN spolu s jednopólovou schémou 
napojenia požadujeme předložit' na odsúhlasenie SSE-D, a.s.. 

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský 
Mikuláš č. 5225/2015/PŠ dňa 30.10.2015 s pripomienkami: 

1 Plánovaný cyklochodník křižuje výustné potrubia našich odfahčovacích objektov. Situáciu 
so zakreslením sietí v správě LVS, a. s. zasielame v prílohe. Upozorňujeme, že zakresleme 
našich sietí v situácii je orientačně. Trasy týchto potrubí vytýčíme na základe predloženej 
objednávky (Ing. Hán, 0908 916 580). 

2 Poklopy našich šácht musia byť umiestnené na novů niveletu povrchu. 

3 V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach verejnej kanalizácie, žiadame 
ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Případné poruchy 
budú odstraněné na náklady investora. 

4 Ku kontrole prác je potřebné prizvať pracovníka nasej spoločnosti (Ing. Hán). 

SPP - DISTRIBÚCIA, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/69269/PP/Hn/2015 
dňa 25.11.2015 s pripomienkami: 

1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o přesné vytýčen i e 
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potřebné zasiať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dagmar Riboňová, tei.č. +421 41 
626 5598, e-mail: dagmar.rlbonova@,spp-distribucia.sk), 

2 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podfa iných právnych predpisov, podfa podmienok uvedených v tomto 
vyjádření, 

3 Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania předložit' projektová dokumentáciu 
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podfa iných právnych predpisov, na 
posúdenie SPP-D, 

4 V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podfa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník: 
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Respektoval a zohFadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem; pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržal minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a křižovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca cyklochodníka prizvať pracovníka 
technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole těsnosti (p. Ing, Peter Vrzgula 
044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu, 
Poklopy plyn, zariadení upravit' na úroveň terénu tak aby boli sprístupnené. 

Vyjadrenia úěastníkov konania: 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, a. s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 
7942/2015/6470/37375 dňa 11.11.2015 s pripomienkami: Predmetná stavba musí byť 
v súlade s UPD města Liptovský Mikuláš, čo je potřebné zdokumentovat'. O stanovisko je 
potřebné požiadať správců cesty 11/584, t.j. Správu ciest Žilinského samosprávného kraja. PD 
je potřebné odsúhlasiť s OU Žilina, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 
V ďalšom stupni PD požadujeme doložit' situáciu širších vzťahov so zakreslením 
azakótovaním vzťahu novovybudovaného cyklochodníku ak mostnému objektu MO 18-348 
Mosta ponad rieku Váh. Doložit' spósob a detail vybudovania opevnenia svahu cyklochodníka 
v km 5,440 - 5,444 pri mostnom objekte MO 18-348. Doložit' spósob napojenia 
novovybudovaného cyklochodníka ku existujúcemu cyklochodníku pri štátnej ceste 1/18 
v staničení km 548,430 vťavo. 

Stavebný úrad vyhovuje v plnom rozsahu. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky od 
nadobudnutia právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podfa § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatefa a ostatných účastníkov územného konania. 

O d ó v o d n e n i e :  
Dňa 20.10.2015 podal navrhovatel' MĚSTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 

031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby " CESTA OKOLO TATIER - CYKLOCHODNÍK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - II. 
ETAPA, ÚSEK KM 4,080 - 5,452" na pozemku pare. č. KN-C 6658/2 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš a pozemku pare. č. KN-C 1057, KN-C 975, KN-C 1001 (KN-E 1559/14,1559/152), 
KN-C 1010/1 (KN-E 1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová podťa zakreslenia 
vprojektovej dokumentácii avkópii z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddelitefnú súčasť 
tohto rozhodnutia. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

K návrhu boli doložené nasledovné doklady: 
- 2 x projektová dokumentácia 
- Súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil 
veřejnou vyhláškou podfa § 36 stavebného zákona dňa 29.10.2015 začatie územného konania 
a dňa 26.11.2015 vykonal ústné pojednávanie s miestnym zisťovaním ktorého sa zúčastnil 
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stavebník MĚSTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 
00315524 v zastúpení Ing. Eva Medvecká - odbor výstavby. 

Navrhovatel' předložil vyjadrenia, stanoviská, posúdenia , a iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a doklady o rokovaní s účastníkmi územného konania v súlade s § 3 
vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebnému úřadu boli předložené vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a to: 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
vyjádřením č. KPUZA-2015/20175-3/80943/FUR zo dňa 13.11.2015; REGIONÁLNY 
ÚRAD VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍ CTVA SO SÍDLOM VLIPTOVSKOM 
MIKULÁŠI, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. 2015/01550-02/344 
dňa 16.10.2015; OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR KŘÍŽOVÉHO 
RIADENIA, Námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OKR-
2015/009941-002 zo dňa 13.10.2015; OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ 
VODNEJ SPRÁVY, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-ŠVS 
2015/010133-002/Li zo 28.10.2015; OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ 
SPRÁVY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A POSUDZOVANIA VPLYVOV NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-
2015/10136-002-VIT, OU-LM-OSZP-2015/10136-003-VIT zo 16.10.2015; OKRESNÝ 
ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/010117-002/Ma zo 
16.10.2015; OKRESNĚ RIADITEESTV O HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO 
ZBORU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský 
Mikuláš vyjádřením č. ORHZ-LM1-660/2015 zo dňa 22.11.2015; MĚSTO LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ, ODBOR ŽPaD, ODD. CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH 
KOMUNIKÁCIÍ A VEŘEJNÝCH PRIESTRANSTIEV, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš č. ŽDP-2015/06092-002/POR zo 04.11.2015; MĚSTO LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ, ODBOR ŽPaD, ODD. ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A 
POENOHOSPODÁRSTVA, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. ŽDP-
2015/06092-02/Lo zo 03.11.2015; SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO 
KRAJA, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš č. 1/2015/1117/tsú-654 dňa 20.11.2015; MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. UHA 2015/06468-02-Bc dňa 20.11.2015; 
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 
7942/2015/6470/37375 dňa 11.11.2015; PROFI-NET, s.r.o., Ul. l.mája 709, 031 01 
Liptovský Mikuláš zo dňa 18.11.2015; IMAEEX, s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš č. JK-VY-20151026 1 dňa 26.10.2015; LIPTOVNET, a.s., Belopotockého 4, 031 
01 Liptovský Mikuláš č. Jp-VY-20151026^1 dňa^ 26.10.2015; ENERGOTEL, a.s., 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava č. 114-TÚ/2015/Št zo dňa 26.10.2015; ORANGE 
SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, UC 2 -
údržbové centrum Banska Bystrica č. BB -2075/2015 zo dňa 09.11.2015; TELEFÓNICA 02 
SLOVAKIA, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava vyjádřením zo dňa 02.11.2015; 
SLOVÁK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611523960 dňa 
26.10.2015; SLOVENSKÁ ENERGETIKA - DISTRIBÚCIA, a. s„ Pri Rajčianke 2927/8, 
01047 Žilina vyjádřením č. 4600019762 zo dňa 11.11.2015; LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ 
SPOLOČNOST, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš č. 5225/2015/PŠ dňa 
30.10.2015; SPP - distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. 
TD/69269/PP/Hn/2015 dňa 25.11.2015. 
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V priebehu konania boli podané námietky od účastníkov konania a to. 

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, a. s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 
7942/2015/6470/37375 dňa 11.11.2015 s pripomienkami: 

Predmetná stavba musí byť v súlade s ÚPD města Liptovský Mikuláš, čo je potřebné 
zdokumentovat. O stanovisko je potřebné požiadať správců cesty 11/584, t.j. Správu ciest 
Žilinského samosprávného kraj a. PD je potřebné odsúhlasiť s OU Žilina, odbor pre čestná 
dopravu a pozemné komunikácie. V ďalšom stupni PD požadujeme doložit' situáciu širších 
vzťahov so zakreslením a zakótovaním vzťahu novovybudovaného cyklochodníku 
a k mostnému objektu MO 18-348 Mosta ponad rieku Váh. Doložit' spósob a detail 
vybudovania opevnenia svahu cyklochodníka v km 5,440 - 5,444 pri mostnom objekte MO 18-
348. Doložit' spósob napojenia novovybudovaného cyklochodníka ku existujúcemu 
cyklochodníku pri štátnej ceste 1/18 v staničení km 548,430 vťavo. 

Stavebný úrad námietkam vyhověl v plnom rozsahu. 

Obec Bobrovec zastúpená starostom obce, příslušný stavebný úrad, kompletně posúdil 
návrh na umiestnenie stavby podl'a §37 stavebného zákona azistil, že umiestnenie stavby 
zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hfadiskám neodporuje, 
ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu podfa § 47 a § 48 stavebného zákona a všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu podPa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie Stavba sa realizuje v súlade s veřejným záujmom a vo verejnom záujme. 

Upozornenie: 

Toto rozhodnutie platí vzmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podl'a § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatelů a ostatných účastníkov územného konania. 

P o u č e n i e : 

Toto rozhodnutie má formu verejnej vyhlášky podfa § 26 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podfa § 26 ods.2 správného zákona je doručené vyvesením po dobu 15 
dní na úradnej tabuli správného orgánu asúčasne iným spósobom vmieste obvyklým. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podfa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 
možno odvolat'. Odvolanie podfa § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na obci Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného 
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš. 
O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby abytovej politiky, A.Kmeťa 17, 
010 01 Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom 
konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

Ing. Ladislav Sedlák, PhD. 
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Poplatok: 
Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov: 
- § 4 ods. 1 písm. a) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: obec. 

Doručuje sa 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podI'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť 
vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš a obci Bobrovec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na 
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého 
sa týka. 

Na vedomie 
- KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
- OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- OKRESNÉ RIADITEEST V O HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V 
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

- SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- SLOVÁK TELEKOM, a. s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611523960 
- SLOVENSKÁ ENERGETIKA - DISTRIBÚCIA, a. s„ Pri Rajčianke 2927/8, 01047 

Žilina 
- LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský 

Mikuláš 
- SPP - DISTRIBÚCIA, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
- VLADIMÍR ZUBAJ, Nábrežná 855, 032 61 Važec, 
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁŘSKY PODNIK, a.s. OZ Piešťany, Správa povodia 

Horného Váhu, ul. J. Janečka 36, 034 01 Ružomberok, 
- POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOMPOSESORÁT ONDRAŠOVÁ, Liptovský 

Ondrašová, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- OBEC BOBROVEC, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 



Úradnv záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: 
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Zvesené dňa: 

- 8 -12- 2015 2 3 -12- 2015 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

<?ya//i ~^ "12~ 2015 
Oznámené iným sposobom (akým) ..V . r k V . . . . . .  dňa: 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : /j 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T8KÝ ÚRAD 

®31 4<? LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  


