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OBEC BOBROVEC 
031 21 BOBROVEC 90 

Číslo : URaSP 2015/03064-003Le V L. Mikuláši dňa 2.9.2015 

Doložka právoplatnosti: 

Město Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš IČO 315524 
- žiadosť o vydanie územného rozhodnutia stavby parkovacie plochy ul. Hurbanova na 
pozemkoch pare. č. KN-C 370/1 katastrálně územie Liptovský Mikuláš 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
(Veřejná vyhláška) 

Obec Bobrovec, ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 v spojení s § 119 ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších 
predpisov a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie v zastúpení starostom obce, ako správným orgánom podl'a § 13 ods. 5 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, posúdil návrh Města 
Liptovský Mikuláš o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby parkovacie plochy ul. 
Hurbanova na pozemkoch pare. č. KN-C 370/1 katastrálně územie Liptovský Mikuláš , ktorý 
předložil navrhovatel' Město Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 
podfa § 37 a 38 stavebného zákona v územnom konaní, zosúladil stanoviská uplatněné 
dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia vydává podl'a § 39, 39a ods. 1, 2 stavebného zákona 

r o z h o d n u t i e  

o umiestnení stavby parkovacie plochy ul. Hurbanova na pozemkoch pare. č. KN-C 370/1 
katastrálně územie Liptovský Mikuláš, ako je to vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvoří 
neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia : 
Dopravná stavba - parkovisko pre malé a středné automobily s dlážděným krytom 

komunikácia s asfaltovým krytom 

Technické údaje : 
Kolmé státie 17 x 2,5 x 4,5 m 
Kolmé státie pre imobilného 1 x 3,5 x5,0 m 
Celový počet stojísk 18 
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Objektová sústava 
SO 01 Parkovacie plochy 

Podmienky pre umiestnenie stavby, , projektová 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 blízo centrálnej časti města, ktoré slúži ako obytná 
zóna. V mieste stavby sa nachádza štrková plocha a asfaltové plochy pre umiestnenie nádob na 
komunálny odpad, ktoré budú počas realizácie vybúrané. Odstavné stojiská sú v mieste vstupu do 
bytového domu navrhnuté tak, že minimálna šířka stojiska a obslužnej komunikácie je 9,5 m. 

2. architektonické a urbanistické 
Návrh pozdlžneho sklonu je prispósobený sklonu jestvujúcich komunikácií. Základný priečny 
sklon odstavných ploch bude 2%, Odstavné plochy budú od komunikácie oddelené čestným 
obrubníkom zapuštěným na úroveň prifahlej komunikácie. Dve navrhované plochy pod nádoby 
s komunálnym odpadom sú navrhnuté o rozmeroch 6,0 x 4,0 m s dlážděným krytom 
a s ohraničením záhonovým obrubníkom. 

3. na napojenia na siete technického vybavenia : 
Objekt bude bez napoj enia na technické vybavenie územia. Povrchové zrážkové vody 
z jednotlivých spevnených ploch budú odvedené do 2 existujúcich 5 uličných vpustí. Predmetné 
vpuste budú dodatočne vybavené odlučovačom ropných látok. Odvodnenie pláne čestného telesa 
bude zabezpečené priečnym sklonom 3% smerom k pozdlžnej drenáži. Drenáže budú zaústěné do 
uličného vpustu. 

4. napojenie na komunikačnú sieť 
Bude realizované napojením na obslužnú miestnu komunikáciu 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 : 
Krajský pamiatkový úrad Žilina - ak počas stavebných prác dojde k akémukolVek 
archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších 
architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, 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 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOPaK L. Mikuláš - pri 
realizácií stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciefom 
predchádzať vplyvom na okolité životné prostredie 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SVS L. Mikuláš - odlučovač 
ropných látok je vodnou stavbou a polieha vodoprávnemu povoleniu podl'a §-u 26 
a povoleniu na osobitné užívanie vod § 21 zákona o vodách 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOH L. Mikuláš - 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. 
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- s komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN Liptovská Ondrašová. 
- 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) 
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 hned' odvážať. 
Stredoslovenská energetika- Distribúcia a. s. Žilina - v záujmovej oblasti stavby a v jej 
bezprostrednej blízkosti sa naehádzajú podzemné káblové vedenia VN a NN, ako aj trafostanica 
č.502 v správě SSE-D, a.s. 
2.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 každá stranu 1 
meter) 
Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existujúcich podpěrných bodov a 
celistvost' uzemňovacej sústavy. K tomuto vyjadreniu přikládáme mapu z dane) lokality, v ktorej 
sú orientačně zakreslené VN vedenia - červenou a NN vedenia - - zelenou (čiarou . čiarkovanou-
nad/emné. plnou-podzemné) . Dórazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačné a pred 
zahájením výkopových prác ie 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. Prcsnú trasu podzemných káblových vedení 
v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený 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, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do 
stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z kontroly 
zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 
Tcom 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 ak si stavebník nesplní povinnost' podl'a 
bodu 3. 
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti ( najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby ), vyzvat' spoločnosť 
Slovák Telekom, a s na stánovenie 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 komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' priebeh všetkych 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 vlastníkom 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. 
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- v případe ak na Vami defmovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom a. s., je potřebné zo strany žiadateťa 
zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podťa § 68 
zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
- v případe, že žiadateť bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoťvek dóvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinny zastavit' 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 
prevádzkovateťov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovák Telekom, a. s. upozorňuje žiadatefa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateťov 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 ohťadu vyššie uvedených bodov dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
- žiadateť móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateť nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', pronajímat' alebo využívat' bez súhlasu 
spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
- v případe ak žiadateť plánuje napojit' nehnuteťnosť 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 
formě nezbavuje žiadateťa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

7. požiadavky na vecnú a časovú koordináciu jednotlivých stavieb 
Neboli uplatněné 

8. vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie 
Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie předložit' na vyjadrenie oprávnenej právnickej 
osobě na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 
124/2006 Z. z. 

v 

9. Dalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom chráněných 
záujmov účastníkov 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. Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na 
pozemných komunikáciách musia byť zapracované do projektu stavby pre stavebné 
povolenie. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : Námietky neboli uplatněné 

Doba platnosti rozhodnutia 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky, odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

Odóvodnenie : 
Dňa 6.7.2015 podal navrhovatel' návrh na vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 

Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku 
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Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 370/1 katastrálně územie Liptovský 
Mikuláš. Pozemok pare. č. KN-C 370/1 je vo vlastníctve navrhovatďa. 

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 
predmetom správného konania podFa 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 podťa 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 budov súp. č. 1483, 1490, 1491 1931, 1315. Pri posudzovaní vlastnického alebo iného 
práva stavebný úrad vychádzal z listin doložených navrhovatďom a z dostupných údajov 
katastrálneho portálu na internete. 

Uzemné konáni e 
Stavebný úrad dňa 16.7.2015 oznámil začatie územného konania účastníkom konania 

a dotknutým orgánom a zvolal ústné pojednáváme spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo 
dňa 24.8.2015. 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 
podťa § 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 a kedy je možné nahliadať do 
podkladov rozhodnutia. Účastníci neuplatnili námietky. 

Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záuimami 
V zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hládiska 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, 
ktoré ustanovujú 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., pokiaí 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. Funkčné využitie 
plochy vyjadřuje možnost' umiestnenia stavieb a využitia územia, ktoré zodpovedá jednotlivým 
urbanistickým funkciám ( účelu využití území) v urbanistickom bloku. Stavebný úrad konstatuje, 
že podťa platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
městského zastupitďstva Liptovský Mikuláš 6115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola 
vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12. 
2010 v znění zmien a doplnkov sa predmetná stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné 
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územie s převahou bytových domov". Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku je 6 
nadzemných podlaží a max zastavanosť pozemkov je 25 %. Přípustným funkčným využitím tohto 
bloku je Přípustné /unlcčné využitie vhodné dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia 
zariadeniami zvyšujúcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného 
prostredia. Najma: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné 
prostredie /administrativa, kultúra, obchod, sport a rekreácia, zariadenia přechodného ubytovania a 
veřejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti, kostol,.../, zariadenia výrobných služieb a 
drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie, 
plochy a objekty statickej, hromadné garáže vhodné začleněné do okolitej zástavby, zariadenia 
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,... Na základe porovnania týchto limitov 
s projektovým riešením stavebný úrad konštatuje, že stavba nie je v rozpore s územnoplánovacou 
dokumentáciou. 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť a připojené podklady aj z hfadiska, či projektová 
dokumentácia bola spracovaná oprávněnou osobou aposúdená dotknutými orgánmi. 
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Martin Uličný 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 neprekračujú 
limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Předložené stanoviská dotknutých 
orgánov nie sú zamietavé. 

K stavbě sa vyjádřili: 
MsÚ ODaŽP stanoviskom č. ŽPD-2015/03169-002/POR zo dňa 27.5.2015, ORHZZ L. Mikuláš 
stanoviskom č. ORHZ-LMI-382/2015 zo dňa 29.5.2015, KPÚ Žilina stanoviskom č. KPÚZA-
2015/03064-003/FUR zo dňa 3.6.2015, RÚ VZ L. Mikuláš stanoviskom č. 2015/00898-02/188 zo 
dňa 1.5.2015, OÚ OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ ZA-OSZP-ŠVS-2015/005482-
002/Li zo dňa 29.5.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSZP-
2015/05503-002-CEN zo dňa 2.6.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-
LM-OSZP-2015/05519-002 zo dňa 3.6.2015, OÚ OKRaCO L. Mikuláš stanoviskom č. OU-LM-
OCDPK-2015/005305-002 zo dňa 26.5.2015 a stanoviskom č. OU-LM-OKR-2015/05442-035 zo 
dňa 27.5.2015, SSE-D Žilina stanoviskom č. 4600015869 zo dňa 26.6.2015, LVS L. Mikuláš 
stanoviskom č. 2129/2015/Pš zo dňa 5.6.2015, SPP-D Bratislava stanoviskom č. 
TD/31467/PP/Hn/2015 zo dňa 2.6.2015, T-com Bratislava stanoviskom č. 6611512395 zo dňa 
19.6.2015, MO B. Bystrica stanoviskom č. ASMdpS-1-805/2015 zo dňa 29.5.2015, MV B. 
Bystrica stanoviskom CPBB-OTS-2015/000194-156 zo dňa 1.6.2015, Orange SR stanoviskom č. 
BB-1049/2015 zo dňa 11.6.2015, Energotel Žilina stanoviskom č. 055-TÚ/2015/Št zo dňa 
3.6.2015, IMAFEX L. Mikuláš stanoviskom č. JK-VY-20150526-1 zo dňa 26.5.2015 , VPS L. 
Mikuláš stanoviskom č. 547/2015 zo dňa 4.6.2015 

Dodržanie územnotechnických požiadaviek na výstavbu 
Stavebný úrad ďalej posudzoval předložený návrh z hl'adiska pomerov v území a to najma vo 
vázbe na splnenie územnotechnických požiadaviek na stavby, stanovených vyhláškou č. 532/2002 
Z. z., a to najma : 
V navrhnutom zámere je riešené napojenie stavby na existujúce dopravnú sieť. Odvod dažďových 
vod zo stavby musí byť výlučné na vlastný pozemok. 
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 obmedzenou schopnosťou 
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. 
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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 Námietky neboli uplatněné 

Ďalšie podklady 
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli aj : 
- určenie stavebného úřadu Okresným úradom odborom výstavby a bytovej politiky Žilina zo dňa 
10.6.2015 
- zápisnica z ústného pojednávania zo dňa 24.8.2015 

Závěrečné zhrnutie 
Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu 

stavby pre stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia 
podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej přípravy stavby. Předložená žiadosť 
bola preskúmaná z hl'adísk 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 hl'adiska očakávaných vplyvov na 
životné prostredie apotrieb požadovaného opatrenia 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. 

Podl'a § 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 obec Bobrovec 
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 
preskúmatel'né súdom. 

Poučenie : 

Ing. Ladislav Sedlák, PhD. 
primátor města 

Úradná tabuFa správného orgánu ~ 2 -10- 2015 
Vyvesené dňa Zvesené dňa Z\ 

1 7 -09- 2015 
Zvesené dňa Zverejnené i ' ósobom tteÝ/7) 

Úradná tabuFa orgánu v mieste stavby 
Vyvesené dňa Zvesené dň; Zvesené dňa 

Odtlačok úradnej pečiatky a poMs oprávn^^. |pTOySKy M|KUL>^ 

/ MĚSTSKÝ ÚRAO 
42 LIPTOVSKÝ MIKOLÁŠ 

0 - 1  
Zverejnené iným spósobom 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
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Obdržia 
navrhovatel' Město L. Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Účastníci konania vlastníci budov súp. č. 1483, 1490, 1491 1931, 1315 

Na vedomie 
Obec Bobrovec 
MsÚ Odd. ÚHA L. Mikuláš 
MsÚ odbor DaVP L. Mikuláš 
Okresně riaditefstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditefov 1,031 01 L. 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, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a. s., Mlýnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
Krajské riaditeFstvo PZ, odbor telekomunikácií a informatiky, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Ministerstvovnútra SR, centrum podpory, odd.telekomun. služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Okresně riaditefstvo PZ, ODI, Ul. Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš 
ALCONET s.r.o., Liptovský Mikuláš, Belopotockého 2/10 
LiptovNet a.s., 031 01 Liptovský Mikuláš, Belopotockého 4 


