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MĚSTO

LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

ml. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo : URaSP 2015/0412-003Le
V L. Mikuláši dňa 1.7.2015
Doložka právoplatnosti :

Obec Dúbrava 33 IČO 315176
- žiadosť o vydanie územného rozhodnutia stavby revitalizácia Námestia Svatej Barbory na
pozemkoch pare. č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 (KN-E 930/1,1068/1,1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 (
KN-E 1068/1 ) katastrálně územie IMbrava

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
( Veřejná vyhláška)

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podfa § 117 v spojení s § 119 ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a síavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění
neskorších predpisov a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územně
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v zasíúpení primátorom města, ako správným orgánom
podia § 13 ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, posúdil
návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby revitalizácia Námestia Svátej
Barbory na pozemkoch pare. č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 ( KN-E 930/1, 1068/1, 1055, 788/1,
227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 ) katastrálně územie Dúbrava, ktorý předložil navrhovatel' obec
Dúbrava podl'a § 37 a 38 stavebného zákona v územnom konaní, zosúladil síanoviská uplatněné
dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia vydává pod/a § 39, 39a ods. 1, 2 stavebného zákona
rozhodnutie
o umiestnení stavby revitalizácia Námestia Svatej Barbory na pozemkoch pare. č. KN-C 807/5,
807/2, 559/2 ( KN-E 930/1, 1068/1, 1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 ) katastrálně
územie Dúbrava, ako je to vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto
rozhodnutia.
Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia :
Dopravná stavba - cesta a parkovisko pre malé a středné automobily s dlážděným krytom so
zámkovej dlažby
Technické údaje :
Cesta typu

C3 MOU 7/50
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Celková dížka trasy
Šířka vozovky
Kolmé státie
Pozdížne státie

106,35 m
premenná
2,5 x 4,5 m
2,5 x 5, 5 m

Objektová sústava
SO 01 Cesty a spevnené plochy

Podmienky pre umiestneme stavby,, projektovú přípravu stavby a čas platnosti rozhodnutia
podl'a § 39 a § 39a stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z.:
1. na umiestnenie stavby :
Stavba bude umiestnená v zastavanom území v centrálnej časti obce, ktoré slúži ako
administratívno obchodné centrum obce. V mieste stavby sa nachádza spevnená plocha so
živičným krytom bez technického návrhu odstavných ploch. Časť stavby sa nachádza v ochrannom
pásme cintorína, v křižovatkách štátnej cesty III/015 121 a miestnych komunikácií. Hlavný smer
miestnej komunikácie VETVA A sa napája na cestu ílI/018 121 pod uhiom 90°a vytvára stykovú
křižovatku. Od začiatku cesty je hlavná trasa miestnej komunikácie VETVA A vedená v priarnom
smere po lan TK1=0,002 49. Od tohto miesta sa trasa zatáča dofava oblúkom R1 =30,00m po km=
KT1=0,019 12. od konca oblúka VETVA A pokračuje v priarnom smere až po koniec úseku
km=0,019 60. V km 0,051 81 sa z právej strany napája VETVA B dížky 12,55 m, ktorá prichádza
zvýchodnej strany obce. V km 0,052 53 sa na VETVU A napája z 1'avej strany obslužná
komunikácia funkčnej triedy Dl s vylúčením dopravy dížky 29,20 m.
2. architektonické a urbanistické
Návrh hlavného a vedFajšíc.h směrových vedení osi ciest aparkovísk prevažne kopíruje jestvujúci
stav vedenia trasy komunikácií a spevnených ploch. Po obvode parkovacích stání, cesty
a chodníkov za obrubníkmi zatrávnené plochy s prvkarni drobnej architektury.
3. na napojenia na siete technického vybavenia :
Objekt bude bez
napojenia na technické vybavenie územia. Povrchové zrážkové vody
z jednotlivých spevnených ploch a střechy objektu obecného úřadu budú odvedené do
novovybudovaných 5 uličných vpustí.
Dve uličné vpuste UV1 a UV5 budú vybavené
odlučovačom ropných látok.
4. napojenie na komunikacím sieť
Bude realizované odbočenie zo štátnej cesty III/018 121 po existujúcej spevnej komunikácií
s následným vytvořením parkovacích stání
5. vyplývajúce z chráněných častí krajiny alebo z ich blízkosti

neboli uplatněné

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a obce :
Okresný árad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií L. Mikuláš -v plnej miere
dodržať stanovisko SC ZSK.
- pred vydáním územného rozhodnutia je nutné v súlade s §3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.
požiadať po predchádzajúcom súhlase dopravného inspektorátu o vydanie závazného stanoviska k
zmene pripojenia miestnej komunikácie na cestu č. III/2327 (111/018121) příslušný čestný správný
orgán.
- odvodnenie miestnej komunikácie a spevnených ploch žiadame navrhnúť a realizovat' tak, aby
nedochádzalo k naplavovaniu zrážkových vod na vozovku cesty č. 111/2327. Zrážkové vody budú
odvedené vhodným priečnyrn a pozdížnym sklonom do novovybudovaných uličných vpustí a
následne do dažďovej kanalizácie.
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-do projektovej dokumentácie zapracovať projekt změny připojenia MK v rozsahu situácia,
technická správa, priečny a pozdížny rez.
-z dóvodu zásahu do odvodnenia telesa cesty č. III/2327 (111/018121) (zatrúbenie a zakrytie časti
odvodňovacieho kanála) je nutné pred realizáciou stavebných prác, v súlade s § 8 zákona č,
135/1961 Zb. požiadať po predchádzajúcom súhlase dopravného inspektorátu o vydanie
rozhodnutia na zvláštně užíváme pozemnej kornunikácie příslušný čestný správný orgán.
-projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt přenosného zvislého dopravného značenia)
předložte dopravnému inspektorátu na odsúhlasenie a následne požiadať o určenie dopravného
značenia příslušný čestný správný orgán
Okresné riaditelPstvo policajného zboru Okresný dopravny inspektorát L. Mikuláš
- dopravné značenie bude zhotovené a umiestnené v súlade s vyhl. č. 9/2009, ktorou sa vykonávajú
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 018020 Dopravné značky na
pozemných komunikáciách,
- žiadatel' zodpovedá za správnost' dopravného značenia (zariadenia)
-priechod
pre chodcov vhodným spósobom zvýraznit' alebo nasvietiť, do priechodu pre
chodcov vypracovat' vodiaci reliéf pre nevidiacich
- začiatok
prác je potřebné v dostatočnom předstihu oznámit' na ODI OR PZ L. Mikuláš
Mikuláš
- práce je
potřebné vykonat' v čo najkratšom možnom čase tak, aby bola čo najmenej
obmedzená bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky
- Okresný
dopravný inšpektorát Okresného riaditefstva policajného zboru L. Mikuláš
si vyhradzuje právo podfa potřeby zrneniť resp. doplnit' uvedené dopravné značenie
Okresný úřad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ŠVS L. Mikuláš - odlučovač
ropných látok je vadnou stavbou a pofieha vodoprávnemu povoleniu podl'a § -u 26
a povoleniu na osobifné uižívaaie vod § 21 zákona o vodách
Okresný úřad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ŠSOH L. Mikuláš - s odpadmi,
lctoré 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 nakladať aj v súlade s platným VZN Liptovská Ondrašová.
- odpad)' 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)
pred zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné
skladovánie 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 hned' odvážať.
Liptovská vodárenská spoločnosť L. Mikuláš - v dotknutom území sa nachádzajú potrubia v
správě LVS, a. s. L. Mikuláš. Situácia so zakreslením potrubí je v prílohe. Upozorňujú, že
zakresleme trás potrubí v situácii je orientačné. Trasy je potřebné vytýčit' pred začiatkom prác na
základe predloženej objednávky.
- odvodňovacie potrubie PVC DN 200 křižuje potrubie veřejného vodovodu. Križovanie
realizovat' v zmysle STN.
- uličné vpusty a šachty trativodu musia byť umiestnené mimo pásma ochrany veřejného vodovo
du, ktoré siaha do vzdialenosíi 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraj a potrubia na každú stranu.
- poklopy zariadení v správě LVS, a. s. L. Mikuláš umiestniť na novů niveletu povrchu.
- musí b)^' dodržané krytie našich potrubí (minimálně 1,5 m ).
- v případe, že pri realizácii prác dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich
bezodkladné nahlásenie. Případné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- ku kontrole realizovaných prác žiadame přizvat' zástupců LVS
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Síredoslovenská energetika- Distribúcia a, s.
Žilina - v predmetnej lokalitě a v jej
bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemně káblové vedenia NN, ako aj podpěrné body
nadzemného vedenia 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. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na ka Mú
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. K tomuto vyjadreniu prikladajú mapu z danej lokality, v ktorej sú
orientačně zakreslené VN vedenia - červenou a NN vedenia - zelenou (čiarou : čiarkovanounadzemné, plnou-podzemně). Dórazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačně a pred
zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potřebné vytýčenie podzemných kábelových
vedení
- vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju wtýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení
v majetku SSE, a. s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a. s. - Technická
příprava
-pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí realizátor přizvat'
zástupců SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- v případe potřeby porealizačné vyjadrenie 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 na
každú stranu. V opačnom případe pri opravách a rekonštrukci zariadení nezodpovedajú za
poškodenie zariadenia investora
-zároveň si upozorňujú, že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia třetích osob. Platnost'
tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
-platnost' tohto vyjadrenia je 12 kalendámych mesiacov od jeho vystavenia.
Teom a. s. Bratislava - existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom ( § 68 zákona č
351/2011 Z. z. a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochraně
proti rušeniu
- vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelně číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ale si stavebník nesplní povinnost' podfa
bodu 3.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v koiízii so SEK Slovák Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti ( najneskor pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby ), vyzvat' spoločnosť
Slovák Telekom, a s na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostředníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti:
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických lcomunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkveh zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant
- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č 351/2011 Z, z. je potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach
překládky telekomunikačných vedení s vlastníkem dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné přeložit' zrealizovat' překládku SEK
- 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.
- 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 žiadatefa
zabezpečit' nadzemná sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
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- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68
zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických lcomunikáciách v platnom znění.
- v případe, že žiadateF bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoFvek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vviadrenie stratí platnost', je povinny zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o
vytýčenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, že v záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
Slovák Telekom, a. s. upozorňuje žiadatel'a na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateFov týchto zariadení.
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a. s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. V objednávke v
dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a. s.
- žiadateF móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. ŽiadateF nie je
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívat' bez súhlasu
spoločnosti Slovák Telekom, a. s.
- v případe ak žiadateF plánuje napojit' nehnuteFnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je
potřebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku
- poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
řorme nezbavuje žiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie.
7. požiadavky na věcná a časová ko^ordliEiácm jednotlivých stavieb
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekt recepcia, totem předložit'
dopravnú stavbu a skúšku výdatnosti studné min. 12 l/s na dobu 30 minút.

povolenie na

8. vykrademe podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumeníáde
Projektovú dokumeníáciu na stavebné povolenie předložit' na vyjadrenie oprávnenej právnickej
osobě na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č.
124/2006 Z. z.
9. Ďalšie podmienky, kterými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom chráněných
záujmov účastmíkov konania
Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potřebné dokladovat' k žiadosti o vydanie
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektu stavby pre stavebné povolenie musia byť dodržané
ochranné a bezpečnostně pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych
sietí. Bebarierizačné opatremia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na
pozemmých komimikáciách musia byť zapracované do projektu stavby pre stavebné
povolenie.
Rozhodnutie o námietkach
účastníkov konania :
Námietkam Správy ciest Žilinského
samosprávného kraja vo veci zaehovania voPnej šířky vozovky, odvodnenia mimo teleso cesty
IÍI/ 018121, prípadnej zmene zvislého dopravného značenia na náklady investora, termínu
a oznáoienia zaěatia prác v telese cesty, predložeiaia PB na posádenie Okresnému áradu
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Lipíovskom Mikuláši
sa

vyhovuje

Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky, odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejío lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
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Odůvodněme :
Dňa 27.5.2015 podal navrhovatel' návrh na vydáme územného rozhodnutia na predmetnú
stavbu.
Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku
Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 ( KN-E 930/1,
1068/1, 1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 ( KN-E 1968/1) katastrálně územie Dúbrava. Pozemky pare.
č. KN-C 559/2, 807/5, 807/6, KN-E 227/1, 788/1, 930/1 sú vo vlastníctve navrhovatďa. Pozemky
pare. č. KN-E 1055, 1068/1 sú vo vlastníctve Pozemkového společenstva Dúbrava, ktorý dal
súhlas dňa 1.6.2009. Pozemok pare. č. KN-C 807/2 je vo vlastníctve Banajovejj Tatiany bytom
Dúbrava 377, ktorá dala súhlas dňa 27.6.2015,
Pozemky boli doteraz využívané ako kultúra
zasíavané plochy nádvoria, ostatně plochy. Navrhovatel' předložil list vlastníctva registra C č.
1435, 2135, 2340 pre obec a k. ú. Dúbrava kópiu z katastrálnej zo dňa 26.51.2015, identifikáciu
pozemkov
Okruh účastníkov konania
Pri stanovovaní okruhu účastníkov územného konania o umiestnení stavby pre predmetný záměr
vychádzal stavebný úrad z ust. § 34 stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo
dotknuté vlastnické alebo iné práva vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov
susedných a stavieb na nich. V zmysle § 139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné
pozemky a stavby na nich", rozumejú pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je
predmeíom správného konania podťa tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom
"susedná stavba", sa rozumie aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s
pozemkom, o ktorý v konaní podfa tohto zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou
stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov územného konania o umiestnení stavby bol zaradený
navrhovatel' o vydanie územného rozhodnutia a prioritně tie subjekty, ktoré majů k návrhu
dotknutým pozemkom alebo stavbám vlastnické alebo iné právo. Po posúdení všetkých ku konaniu
doložených podkladov dospěl stavebný úrad k závěru, že z dóvodu umiestnenia navrhnutého
předmětného záměru by mohli byť priamo dotknuté vlastnické alebo iná práva navrhovatďa a
vlastníkov pozemkov parcelné číslo : KN-C 1068/1, 1055, 807/2, 806 a 594 a vlastníka čestného
telesa na pozemku pare. č. KN-C 832, 559/1. Pri posudzovaní vlastnického alebo iného práva
stavebný úrad vychádzal z listin doložených navrhovateFom a z dostupných údajov katastrálneho
portálu na internete.
Územně konanie
Stavebný úrad dňa 27.5.2915 oznámil začatie územného konania účastníkom konania
a dotknutým orgánom a zvolal ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo
dňa 23.6.2015. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky móžu uplatnit' najneskór
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako boli účastníci konania upozornění, že
podFa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné
mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde akedy je možné nahliadať do
podkladov rozhodnutia. Účastníci neuplatnili námietky.
Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záujmami
V zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh
predovšetkým z hladiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v
území a jeho dósledkov;
- preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia a predchádzajúcimi
rozhodnutiami o území
- posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu připadne predpisom,
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ktoré uslanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky,
ochrany polhohospodárskeho pádného fondu, lesného pádného fondu a pod., pokiať posúdenie
nepatří iným orgánom.
Podklady pre vydanie územného rozhodnutia a predchádzajúce rozhodnutia o území
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Obec Dúbrava má
schválený územný plán uznesením obecného zastupitelstva č. VZN 1/2014 zo dňa 6. 12. 2014.
Stavebný úrad konstatuje, že navrhované umiestnenie stavby je navrhnuté v zmiešanom území
s převahou občianskej vybavenosti. Funkčné využitie plochy vyjadřuje možnost' umiestnenia
stavieb a využitia územia, ktoré zodpovedá jednotlivým urbanistickým funkciám ( účelu využití
území) v urbanistickom bloku. Přípustné funkčné využitie je funkčné využitie vhodné doplňajúce
prevládajúci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcirni jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných
vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najma: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace
svojou prevádzkou okolité obytné prostredie /administrativa, kultúra, obchod, šport a rekreácia,
zariadenia přechodného ubytovania a veřejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti,
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné
prostredie, obslužné kornimikácie, plochy a objekty statickej dopravy, zariadenia technickej
infrastruktury slúžiace pre obsluhu územia...... Stavba zasahuje do územia dóležité komunikácie
a priestranstvá.
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť a připojené podklady aj z hradiska, či projektová
dokumentácia boía spracovaná oprávněnou osobou a posúdená dotknutými orgánmi.
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Img. Mudrík Ján oprávněná osoba v zmysle
osobitných predpisov, ktorá v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnost' a úplnost'
vypracovania dokumentácie stavby t. z. aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na
výstavbu.
Dotknuté orgány sú povinné skúmať či negativné účinky stavby a jej zariadenia nepřekračujú
limity stanovené osobitnýrni predpismi, ktorých záujmy chránia. Předložené stanoviská dotknutých
orgánov nie sú zamietavé.
K stavbě sa vyjádřili:
ORHZZ L. Mikuláš stanoviskorn č. ORiíZ-LMI-299/2015 zo dňa 4.5.2015, KPÚ Žilina
stanoviskom č. KPÚZA-2015/10073-2/28014/FUR zo dňa 4.5.2015, RÚ VZ L. Mikuláš
stanoviskorn č. 2015/00554-02/128 zo dňa 17.4.2015, OÚ OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš
stanoviskom č. OÚ ZA-OSZP-ŠVS-2015/003715-002/Mk zo dňa 9.4.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH
L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSZP-2G15/03720-002/LŠ zo dňa 16.4.2015, OÚ DaPK L.
Mikuláš rozhodnutím č. OU-LM-OCDPK-20Í5/005305-002 zo dňa 26.5.2015 a stanoviskom č.
OU-LM-OCDPK-2015/004994-002 zo dňa 18.5.2015, SSE-D Žilina stanoviskom č. 4600013675
zo dňa 25.6.2015, LVS L. Mikuláš stanoviskom č. 1578/2015/Pš zo dňa 20.4.2015, T-com
Bratislava stanoviskom Č. 6611513192 zo dňa 18.12.2014, ORPZ ODI L. Mikuláš stanoviskom
č. ORPZ-LM-ODI-G28/2015 zo dňa 28.4.2015, SCŽSK stanoviskom č. 1/2015/259/tsú/l49 zo
dňa 15.4.2015
Dodržanie územnotechni ckých požiadaviek na výstavbu
Stavebný úrad ďalej posudzoval předložený návrh z hradiska, pomerov v území a to najma vo
vázbe na splnenie územnotechnických požiadaviek na stavby, stanovených vyhláškou č. 532/2002
Z. z., a to najrná :
V navrhnutom zámere je riešené napojenie stavby na existujúce dopravnú sieť. Odvod dažďových
vod zo stavby musí byť výlučné na vlastný pozernok.
Porovnáním navrhovaného umiestnenia stavby s uvedenými ustanoveniami 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 obrnedzenou schopnosťou
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pohybu a orientácie stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba svojim umiestnením splňuje uvedené
požiadavky. K nevyhnutnému posúdeniu súladu záměru s požiadavkami stavebného zákona a
súvisiacich predpisov bola žiadosť doložená jednotlivými stanoviskami dotknutých orgánov t. z.
orgánov verejnej správy chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona a
vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia. V podmienkach územného rozhodnutia
sú zahrnuté aj požiadavky dotknutých orgánov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a uplatnila námietky :
- v úseku napojenia na cestu 111/018121 bude zachovaná jej jestvujúca vol'ná šířka vozovky
- odvodnenie plochy Nám. Sv. Barbory bude zabezpečené mimo teleso cesty III/Ol 8121
- případná změna ZDZ pri ceste III/G18121 bude realizovaná na náklady investora
- začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, závod Liptov středisko L. Mikuláš, lctorý po ukončení prác písomne převezme stavebný úsek cesty
práce v telese cesty požadujeme vykonat' v období máj - október běžného roka
- PD předložte na posúdenie na OkU, Odbor CD a PK v Lipt. Mikuláši,
ktorým sa vyhovělo v podmienkach tohto rozhodnutia.
Ďalšie podklady
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli aj :
- určenie stavebného úřadu Okresným úradom odborom výstavby a bytovej politiky Žilina zo dňa
9.4.2015
- zápisnica z ústného pojednávania zo dňa 23,6.2015
Závěrečné zhrnutie
Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu
stavby pre stavebné povolenie. R.ovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia
podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej přípravy stavby. Předložená žiadosť
bola preskúmaná z hFadísk uvedených v § 37 stavebného zákona, § 3 ods. 6 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
v znění neskorších predpisov a § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších
predpisov. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hFadiska očakávaných vplyvov na
životné prostredie apotrieb požadovaného opaírenia v území a jeho dósledkov. Bolo zistené, že
umiestnením a uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil
dóvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Poučenie :
PodFa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na město Liptovský
Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad odbor výstavby
a bytovej politiky Žilina. Právoplatné rozhodnutie správného orgánu druhého stupňa o odvolaní je
preskúmateFné súdom.
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Příloha
siíuácia stavbou dotknutého úzeinia

Úradná tabuPa správného orgánu
"
Vyvesené dňa
Zvesenédňa

1 7 -07- 2015

1 *08* 2015

, ,

Zverejnené iným spósobom .kV§Ř.Qi/£ O/)10 HtZD)

^
Odtlačok úradnej pečiatky a pbdpis oprávnenej osoby

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚRAD
931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Úradná tabuFa v mieste stavby
Vyvesené dňa
Zvesené dňa

Zverejnené iným spósobom
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Obdržia
navrhovatel' Obec Dúbrava, 032 12 Dúbrava
Účastníci konania Danajová Tatiana, 032 12 Dúbrava 377
Melek Peter, 032 12 Dúbrava 193
Pozemkové spoločenstvo Dúbrava, 032 12 Dúbrava
Liptovské pekárne a cukrárně - Lippek k.s. 1. mája 1919, 031 01 1. Mikuláš
Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a, M. Rázusa 104, Žilina
Na vedomie
Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor ces. dopravy a poz. komunikácií, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 L.
Mikuláš
Okresný úrad odbor ICR, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠVS, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Stúrova 36, 031 01 L. Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Stredosíovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianlce 2927/8, 010 47 Žilina
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

