OKRES NY
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Úsek štátnej vodnej správy
VRBICKÁ1993, °3101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo : OU-LM-OSZP-SVS - 2016/ 009339-004/Mk

V Liptovskom Mikuláši 13. 10. 2016

Spoločnosť LYNBRUCH, s. r. o., Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš povolenie na objekty SO 10 Rozšírenie veřejného vodovodu, SO 10a Yodovodná přípojka
a VŠ, SO 11 Kanalizácia splašková, SO 11a Kanalizácia splašková - lilavná vetva + LT,
SO 12 Kanalizácia dažďová - hlavná vetva a nakladanie s vodami stavby: „Gazdovský
dvor k. ú. Liptovský Mikuláš - Demánová.
.
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Okresný úřad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy ako příslušný orgán štátnej vodnej správy podl'a §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov
a §-u 61 zákona NR SR 5.364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z.
o priestupkoch v znění neskorších predpisov (vodný zákon)
na základe spoločnosti
LYNBRUCH, s. r. o., Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš vzastúpení Inžiniering
Neumann, s.r.o., Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, na základe vykonaného
stavebného konania rozhodol takto:

L
povoI'uje
podfa §-u 21 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov ( vodný zákon )
spoločnosti LYNBRUCH, s. r. o., Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO
48 069 990 , vypúšťať dažďové vody zo spevnených ploch prečistené na odlučovačoch
ropných látok PURECO/ ENVIA CRC do podložia cez dve vsakovacie zariadenia tvořené
z ELWA blokov.
A. Povolené množstvá vypúšťaných vod z povrchového odtoku:
NakoFko sa jedná o vody z povrchového odtoku ich množstvo sa nestanovuje.
B. Povolené hodnoty znečistenia vyčištěných vod z povrchového odtoku:
V ukazovateli NEL nesmie byť překročená hodnota 0,1 mg/l vo
dažďových vodách na výtoku.

vypúšťaných

C. Povinnosti producenta vod z povrchového odtoku:
1. Vykonávat' rozbor vyčištěných vod z povrchového odtoku bodovou vzorkou 2 x
do roka v čase prevádzkovania ORL (t.j. v čase zrážkovej činnosti). Miesto odběru
vzoriek sa určuje v šachtách pred zaústěním do ELWA blokov ( Šd9 a Šdl).
2. Výsledky rozborov vod z povrchového odtoku predkladať orgánu štátnej vodnej
správy k 31.1. následuj úceho roka.
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3. Pri předkládání výsledkov rozborov sa budú brať do úvahy iba výsledky tých analýz,
ktorých odběr a analýzu vykonalo akreditované laboratórium.
4. Pred osadením ELWA blokov z dóvodu posúdenia vhodnosti staveniska pre situovanie a veFkosť vsakovacieho zariadenia bude vykonaná nalievacia skúška a projektant
opátovne preráta vsakovaciu plochu potrebnú na bezpečné odvedenie dažďových vod
do podložia tak, aby nedošlo k ohrozeniu a podmoku susedných pozemkov.
D. Povolenie na vypúšťanie dažďových vod sa vydává na dobu 6 rokov, t.j. do 30.10l
2022.

II.
povoťuje
podl'a § 26 ods. 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov (vodný zákon ) a v súlade s §-om
66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku vplatnom znění,
spoločnosti LYNBRUCH, s. r. o., Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO
48 069 990, vybudovat' objekty SO 10 Rozšírenie veřejného vodovodu, SO 10a
Vodovodná přípojka a VŠ, SO 11 Kanalizácia splašková, SO 11a Kanalizácia splašková
- hlavná vetva + LT, SO 12 Kanalizácia dažďová - tilavná vetva, stavby „Gazdovský
dvor
k. ú. Liptovský Mikuláš - Demánová v súlade s předloženou Zmluvou o postúpení
práv a povinností stavebníka.
Účel a popis stavby:
Stavba rieši vybudovanie inžinierskych sietí v navrhovanej lokalitě Liptovský Mikuláš
Demánová.
SO 10 Rozšírenie veřejného vodovodu - jedná sa o rozšírenie veřejného vodovodu
v mestskej časti Demánová, kde sa navrhuje nová výstavba. Rozšírenie veřejného vodovodu
sa navrhuje zHD-PE, DN 100, v celkovej dížke 275 m, čím sa dosiahne prepojenie dvoch
vodovodných potrubí. V hornej časti riešenej lokality sa potrubie napojí na potrubie HD-PE,
DN 100, ktoré je vedené objektom „ Ski & sun". V spodnej časti sa navrhované rozšírenie
veřejného vodovodu přepojí s potrubím, ktoré je vedené nad existujúcimi bytovými domami,
čím sa zokruhuje vodovodná sieť v danej lokalitě. Rozšírenie veřejného vodovodu začína
napojením na existujúci veřejný vodovod, HD-PE, DN 100, ktoré sa nachádza tesne nad
riešenou lokalitou rozřezáním existujúceho potrubia a vložením 2 ks prírub LIAWLE, DN 100
medzi ktoré sa uloží liatinový T-kus, DN 100/100/100. Na odbočku hned' za T-kus sa osadí
zemná ventilová teleskopická uzatváracia súprava spodzemným ventilom, na případné
odstavenie novonavrhovanej vetvy. Navrhovaný vodovod sa zrealizuje osadením lemového
nátrubku s osadením príruby pre napojenie na podzemný ventil. Na konci navrhovaného
rozšírenia sa potrubie osadí na DN 100 liatinový T-kus. V střede navrhovaného rozšírenia sa
osadí podzemný požiarny hydrant „PH1", DN 100.
SO 10a Vodovodná přípojka a VŠ - predmetný objekt rieši verejnú časť vodovodnej
přípojky pre objekty SO 01 Koliba a SO 02 Predajňa agrovýrobkov spolu svodomemou
šachtou. Pripojenie na veřejný vodovod bude zrealizované vsadením odbočky do veřejného
vodovodu, za ktorú sa osadí posúvač so zemnou súpravou apoklopom. Přípojka je navrhnutá
z HD PE, DN 80 v celkovej dížke 5,4 m.
Vodomerná šachta je navrhnutá ako prefabrikovaná podzemná železobetonová nádrž
o světlých rozmeroch 1400 x 3100 x 1800 mm. Sprístupnenie šachty zabezpečuje vstupný
poklop a poplastované stúpadlá.
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SO 11 Kanalizácia splašková - kamalizačná přípojka veřejná časť zabezpečuje odvedenie
splaškových vod z vnútroareálovej kanalizácie do hlavnej kanalizačnej stoky. Je navrhnutá
z PVC rúr DN 200 o celkovej dížke 9,0 m s napojením sa na hlavnú kanalizačnú stoku DN
300. Na trase je navrhnutá revízna šachta DN 1000.
SO 11a Kanalizácia splašková - hlavná vetva + LT - představuje vnútroareálovú
kanalizáciu do ktorej sú zaústěné přípojky z jednotlivých objektov. Na jej trase sú navrhnuté
kontrolné šachty, lapač tukov a měrný objekt. Kanalizácia je navrhnutá z PVC kanalizačných
hrdlových rúr a tvaroviek o DN 200. Kontrolné typizované šachty sú navrhnuté
v připojovacích a lomových miestach z PVC DN 600, prekryté vstupným poklopom.
Lapač tukov typu AS faku 2EO Q = 21 l/s slúži na zachytávanie znečištěných vod z kuchyně.
Jedná sa o kompletně technologické zariadenie umiestnené vplastovej nádrži s poklopom.
Měrný objekt sa osadí do kanalizačnej šachty pred zaústěním kanalizácie do verejnej
kanalizácie. Pozostáva z kanalizačnej šachty DN 1000 na dne ktorej sa osadí šachtový měrný
žl'ab opatřený prietokomerom.
SO 12 Kanalizácia dažďová - hlavná vetva, rieši odvedenie dažďových vod z parkovacích
miest a pril'ahlého územia vyčištěných v ORL typu PURECO/ENVIA CRC, ktoré sú osadené
do uličných vpustí so zaústěním vyčištěných vod do podložia cez ELWA bloky. Parkovacie
miesta apriFahlá plocha k objektu SO 02 je odkanalizovaná PVC rúrami o DN 200
o celkovej dížke 34,4 m do vsakovacieho zariadenia číslo 2. Parkovacie miesta a prifahlé
plochy k objektu SO 01 sú odkanalizované PVC rúrami o DN 200 o celkovej dížke 219,9 m
do vsakovacieho zariadenia číslo 1.
1. Podmienky povolenia:
1.1 Stavebníkom povolovaných objektov stavby je spoločnosť LYNBRUCH, s. r. o., Vrbická
4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 48 069 990.
1.2. Na stavbu bolo mestom Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Miku
láš vydané územné rozhodnutie pod číslom ÚRaSP 2015/02191-008/Le dňa 21. 01. 2016,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13. 05. 2016 pre TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.,
so sídlomRoveň 215, 033 01 Liptovský Hrádok, zastúpený Inžiniering Neumann s.r.o.,
Garbiarska 24, Liptovský Mikuláš - doložená Zmluva o postúpení práv a povinnosti sta
vebníka medzi spoločnosťou LYNBRUCH, s. r. o., Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO 48 069 990 a TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Podtureň - Roveň 215, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 36 426 679.
1.3 Pri uskutočnení objektov stavby je nutné dodržať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení. Pri stavebných prácach dbať na ochranu zdravia osob na
stavenisku.
1.4 Povolenie platí dva roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká
ak stavebník v tejto lehote nezačne s výstavbou.
1.5 Stavbu realizovat' podl'a projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, pričom jedna sada projektu zostáva na Okresnom
úřade Liptovský Mikuláš OSZP pre potřeby vodohospodárskej evidencie.
1.6 Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy změny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovo-právne
vzťahy.
1.7 Po ukončení výstavby předložit' PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie sku
tkového stavu v papierovej ai digitálnei podobě.
1.8 Stavba bude realizovaná dodávateFsky. Dodáváte! stavby a stavebný dozor bude vybraný
v súťaži. Do 10 pracovných dní po ukončení súťaže oznámit' na tunajší úrad stavebný do
zor a dodávatďa stavby.
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2. Povinnosti investora:
2.1 Pred realizáciou stavby požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie inžinierskych
sietí priamo v teréne a respektovat' ich stanoviská.
2.2 Liptovská vodárenská spoločnosť upozorňuje na výskyt veřejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a přípojky NN k čerpacej stanici. S realizáciou stavby súhlasí za předpokladu
dodržania nasledovných podmienok:
- Jednotlivé trasy LVS a.s. vytýči na základe objednávky.
- Navrhované VN a NN káble, rozvod plynu a časť potrubia areálovej kanalizácie križujú
existujúce potrubia veřejného vodovodu. Toto križovanie musí byť zrealizované v zmysle platnej STN.
- Dodržať ochranné pásmo veřejných vodovodov v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j.
min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu a ochranné
pásmo NN přípojky pre čerpaciu stanicu v zmysle platných STN minimálně 1,0 mna
každú stranu.
- Na základe navrhovanej potřeby vody LVS, a.s. dodá a namontuje vodoměr Sensus 420
s trvalým prietokom Q3 = 10 m /h v typizovanej vodomernej zostave.
- Do projektovej dokumentácie vodovodnej přípojky je potřebné doložit'jej pozdlžny
profil.
- Na základe výškových pomerov LVS a.s. nezabezpečí cez vodovodnú přípojku vnútornú požiarnu vodu pre navrhovaný areál a ani dostatočný tlak vody v celom navrhovanom areáli.
- Navrhované potrubie PVC DN 200 nebude brané ako rozšírenie kanalizácie, ale ako
kanalizačná přípojka. Hlavná revízna šachta KS musí byť umiestnená mimo pásma
ochrany veřejného vodovodu.
- V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami žiadame dodržať ochranné pásmo navrhova
ného vodovodu v zmysle zákona 442/2002 Z. z., t. j. 1.5 m od vonkajšieho pódorysného
okraja potrubia na každú stranu. Pásmo ochrany musí byť vyhlášené rozhodnutím OULM-OSZP. Pre tento účel je stavebník povinný dať vyhotovit' geometrický plán so za
kreslením potrubia a pásma ochrany. Križovanie sietí je potřebné realizovat'v zmysle
STN.
- Napojenie navrhovaného vodovodného potrubia na existujúci veřejný vodovod zrealizujú za úhradu pracovníci LVS a.s. na základe objednávky.
- Navrhovaný hydrant na verejnom vodovode žiadame označit' v teréne podfa § 8 záko
na č. 699/2004 Z. z. Je potřebné použit' hydrant s dlžkou zodpovedajúcou krytiu vo
dovodného potrubia.
- Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia veřejného vododovodu umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
- V případe, že pri realizácii stavby dojde k poruchám na potrubí v správě LVS, a.s., žia
dame ich bezodkladné nahlásenie natel. čísle 044 55 219 92. Případné poruchy budú
odstránené na náklady investora.
- Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí v blízkostí potrubí a káblov LVS a.s. přizvat' zástupců LVS a.s. inak sa ne
bude súhlasiť s kolaudáciou objektov stavby.
- V případe, že prevádzkovateFom navrhovaného rozšírenia veřejného vodovodu bude
LVS a.s., žiadame pred napojením rozšírenia dohodnúť zmluvne podrobnosti prevzatia
vybudovaného rozšírenia veřejného vodovodu do prevádzky.
-Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečit' zriadenie věcného břemena
v prospěch LVS, a.s. na pozemkoch na ktorých budú uložené potrubia navrhovaného
rozšírenia veřejného vodovodu. Zriadenie věcného břemena je potřebné vyznačit' na LV
vlastníka pozemku.
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- Po ukončení výstavby předložit' PD skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie.
- Napojenie vodovodnej přípojky bude možné až po vybudovaní veřejného vodovodu a
jeho odovzdaní do správy alebo prevádzkovania LVS a.s.
-Aksa majitel' vbudúcnosti rozhodne v areáli využívat'vodu z vlastného zdroj a, musí
túto skutočnosť pred napojením oznámit' LVS a.s. a na vlastné náklady umiestniť na
prípojke z takéhoto zdroja vodomernú šachtu s meraním ( podl'a pokynov LVS a.s.).
Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislativy je zakázané přepojit' vlastný vodný zdroj
s vodovodnou přípojkou z veřejného vodovodu alebo s veřejným vodovodom.
2.3 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie o odňatí
Pol'nohospodárskej pódy natrvalo pod číslom OU-LM-PLO-2016/00008721-3/IVA dňa
08.04.2016.
2.4 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SS OH
požaduje přednostně zabezpečit' využitie všetkých recyklovatel'ných druhov odpadov,
ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znění. Ku kolaudácii stavby předložit' doklady o vyhovujúcom zhodnotení a znehodnotení odpadov vzniknutých počas realizácie stavby.
2.5 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK
požaduje:
1. pri navrhovanej stavbě rešpektovať všetky špecifikované podmienky pre vymedzené úúzemia z regulativov územného rozvoja a návrhu závazných častí pre UPN M Liptov
ský Mikuláš,
2. Pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie,
3. zemné práce vykonat'tak, aby po ich ukončení neboli vytvořené ryhy a nedochádzalo
k pódnej erózii. K osevu použit' len póvodné druhy tráv. V případe výskytu inváznych
rastlín je vlastník pozemku povinný realizovat' opatrenia na zamedzenie ich šírenia,
4. po ukončení prác dosledne realizovat' rekutiváciu stavbou zničených ploch, s dórazom
na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov,
5. v případe realizácie sadových úprav je potřebné použit' výlučné póvodné. Nie je povo
lené vysádzať nepóvodné dřeviny, kry alebo byliny
6. nerozšiřovat' záběr ploch navrhnutých na stavebnú činnost' nad rámec vymedzený
v predloženej projektovej dokumentácii stavby,
7. v žiadnom případe neponechávat' odpad vo vol'nom teréne
8. do předmětného územia nie je povolené dovážať zeminu z iných lokalit z dóvodu mož
ného rozšírenia inváznych rastlín pri manipulácii so zeminou
9. nevytvárať depónia zeminy vo vol'nej krajině, prípadnú zeminu z výkopov použit' na
terénne úpravy .
2.6 SSE - Distribúcia, a.s. upozorňuje na výskyt podzemných káblových vedení VN a NN
v správě SSE - D, a.s.
- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/
2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podfa příslušných noriem STN. VN aNN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie trasy podzemných vedení potřebné fyzicky
ju vytýčit'. Presnú trasu vedení v majetku SSE, a. s Vám na základe objednávky vytýči
pracovník SSE-D, a.s., p. Fiačantel. 041/5196650.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí realizá
tor přizvat' zástupců SSE, a. s. na kontrolu zariadenia, čo potvrdí zápisom do stavebného
denníka, připadne na kópiu vyjadrenia.
- V případe potřeby porealizačné vyjadrenie bude vydané po předložení zápisu z kontroly
zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.
5

OU-LM-OSZP-2016/009339-004/Mk

2.7 Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal k predmetnej stavbě rozhodnutie pod číslom
KPUZA-2015/3209-3/11546/FUR zo dňa 19. 02. 2015.
2.8 SPP - Distribúcia, a.s., súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:
Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostně pásma existujúcich plynáren
ských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálně vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Požiadať SPP-D o přesné vytýčenie existuj úcich plynárenských zariadení na základe
objednávky.
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ale doba vytyčovania
nepresiahne 1 hodinu.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona ainých všeobecne závazných
právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn
najme TPP700 02.
Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjádření SPP-D k žiadosti o připojenie k distribučnej sieti č.
8000720316..
Stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každá stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradně ručně bez použitia
strojových mechanizmov.
Stavebník je povinný zabezpečit', aby trasa připojovacieho plynovodu respektovala iné
vedenia s ohl'adom na možnost' ich poškodenia pri výstavbě, resp. aby pri prevádzke
nemohlo dójsť k ich vzájomnému ovplyvňovaniu, případnému poškodeniu.
- Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a meradlo
do skrinky DRZ na hranicu veřej ne přístupného a súkromného pozemku tak, aby boli
přístupné z veřejného priestranstva.
- Stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce medzi existujúcim
distribučným plynovodom a budovaným připojovacím plynovodom vykonala iba
oprávněná osoba - zhotovitel', ktorý má schválený typový technologický postup.
- Stavebník je povinný zabezpečit', aby po vykonaní přepoja přípojkovým T kusom bola
vykonaná skúška těsnosti vrátane vykonania Zápisu.,
2.9 Město Liptovský Mikuláš vydalo rozhodnutie na výrub dřevin pod číslom ŽP-2015/
02731 -04/Smt zo dňa 03. 06. 2015.
2.10Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vydal rozhodnutie na zriadenie vjazdu pod číslom OU-LM-OCDPK-2015/010130-002
dňa 06. 11.2015.
2.11 Kzriadeniu vjazdu vydala Správa ciest ŽSK vyjadrenie pod číslom 1/2016/74l/tsú-329
zo dňa 04. 07. 2016 v ktorom stanovila podmienky k zriadeniu vjazdu.
2.12 Okresné riaditeťstvo policajného zboru ODI stanovuje následovně podmienky :
- Dopravné značenie bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č.
9/2009, ktorou sa vykonává zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a v súlade
s STN 01 8020Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
- Žiadatel' zodpovedá za funkčnost' a správnost' dopravného značenia.
- Práce je potřebné realizovat' v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej
dotknutá bezpečnost' a plynulost' na dotknutých komunikáciách.
- Začiatok prác je potřebné v dostatočnom předstihu oznámit' na ODI OR PZ Liptovský
Mikuláš, tel. 0961453511.
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- Vodorovné dopravné značenie č. IP6 / priechod pre chodcov / bude vhodným spósobom osvětlené, alebo opticky zvýrazněné dopravnými gombíkmi č. Z7c, alebo iným
druhom zvýraznenia.
- Je potřebné v plnej miere respektovat' stanovisko SC ŽSK, ktoré sa vzťahuje k ceste
11/584.
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v případe potřeby doplnit' trvalé a dočasné
dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovit' dočasné podmienky, alebo ulože
né podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky, alebo
veřejný záujem.
2.13 Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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' podl'a bodu 3.
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. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. 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.
V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti, je stavebník po konzultách so zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
povinný zabezpečit':
1. Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétných podmienok určených zamestnancom
Slovák Telekom, a.s.
2. Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
v
případe
potřeby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
3. Odsúhlasenie
projektovej
dokumentácie
v
případe
potřeby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
Pri akýchkolVek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu.
2. Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené.
3. Upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±
30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.
4. Upozomenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hlbiace stroje).
5. Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoFvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
6. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).
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7. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 2129.
8. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnosť
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za změny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
9. 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.
10. 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.
11. Upozorňujeme žiadateFa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat'
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
12. V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potřebné zo strany žiadateFa zabezpečit' nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
13. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podFa § 68 zákona č. 351/201lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
14. V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoFvek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný
a požiadať o nové vyjadrenie.
požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu. VzhFadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateFa na povinnost' vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto zariadení.
15. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. 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.
16. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
17. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohFadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu
tohto vyjadrenia.
18. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podFa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel'
nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat'
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
19. ŽiadateFa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteFnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku.
20. Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej formě nezbavuje žiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie.
2.14 Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy změnu projektu, ktorú by bolo potřebné reali
zovat' počas výstavby.
2.15 Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu objektov stav
by.
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3.

Všeobecné ustanovenia:

3.1 Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Maroš
Salva autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4964* 12 a Ing. Brtková a parafovala
Ing. Ivana Horvátová, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 6195*12.
3.2 Stavba bude realizovaná dodávatel'sky. Do 15 dní od ukončenia súťaže na dodávateFa
stavby a stavebný dozor bude táto skutočnosť oznámená na tunajší úrad.
3.3 Náklady na stavbu budú do 60 000,- €.
3.4 Předpokládané dokončeme stavby rok 2019.
4. Majetkovoprávne vzťahy:
Stavba bude zrealizovaná na parcelách C KN 879 ( E KN 204/2), C KN 869/1 ( E KN
195/4, 203/76) - ostatně plochy, C KN 877/1 ( E KN 215/1) - TTP zapísané na LV č. 355
v prospěch Města Liptovský Mikuláš v katastrálnom území Demánová - doložená Zmluva
0 budúcej zmluve o zriadení věcného břemena č. 195/2016/Práv.zo dňa 09. 03. 2016 medzi
Mestom Liptovský Mikuláš a TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Podtureft -Roveň 215, 033
01 Liptovský Hrádok a následná Zmluva o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena
medzi spoločnosťou KASTEN INVEST, spol. sr.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava
a TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Podtureň -Roveň 215, 033 01 Liptovský Hrádok. Parcela
C KN 383- omá póda zapísaná na LV č. 925 a E KN 195/3 - orná póda zapísaná na LV č. 950
obe v prospěch spoločnosti TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Podtureň -Roveň 215, 033 01
Liptovský Hrádok v k. ú. Demanová - iď predchádzajúce dohody. Parcela C KN 372/9 ostatně plochy, zapísaná na LV č. 962 v prospěch spoločnosti KASTEN INVEST SK spol.
s r.o., Velehradská 33, Bratislava v k. ú. Demanová - viď. Vyššie uvedené zmluvy.
Investor předložil zmluvou o postúpení práv medzi TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.,
Podtureň -Roveň 215, 033 01 Liptovský Hrádok a spoločnosťou LYNCHBURG s.r.o.,
Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Námietky účastníkov konania - neboli vznesené.

Odovodneete

Spoločnosť LYNCHBURG s.r.o., Vrbická č. 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš
vzastúpení spoločnosťou Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský
Mikuláš, požiadala podáním zo dňa 15. 08. 2016 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vodoprávně povolenie na
objekty SO 10 Rozšírenie veřejného vodovodu, SO 10a Vodovodná přípojka a VŠ, SO 11
Kanalizácia splašková, SO 11a Kanalizácia splašková - hlavná vetva + LT, SO 12
Kanalizácia dažďová - hlavná vetva a nakladanie s vodami stavby: „Gazdovský dvor ", k.
ú. Liptovský Mikuláš - Demanová.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy preskúmal předložená žiadosť a oznámením vydaným pod číslom OU-LMOSZP-2016/009339-2/Mkr z 26. 08. 2016 zvolal vodoprávně konanie spojené s miestnym
šetřením, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. 09. 2016 so zrazom pozvaných v zasadačke č. 101 na
Okresnom úřade Liptovský Mikuláš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993.
Účastníci konania na miestnom šetření nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať
vodoprávně povolenie na vyššie uvedené objekty stavby. Pripomienky orgánov štátnej správy,
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samosprávy a dotknutých organizácii, orgán štátnej vodnej správy skoordinoval a zahrnul do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebník ku konaniu předložil : Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu, ktoré vydalo
město Liptovský Mikuláš pod číslom ÚRaSP 2015/02191-008/Le dňa 21. 01. 2016
a nadobudlo právoplatnost' dňa 13. 05. 2016 pre TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., Podtureň Roveft 215, 033 01 Liptovský Hrádok, Vyjadrenia od : SPP-Distribúcia, a.s. z 29. 09. 2016,
LVS, a.s., z 28. 09. 2016, SSE - Distribúcia, a. s. z 28. 09. 2016, Slovák Telekom, a.s. z 30.
08. 2016, Orange Slovensko, a.s. z 10. 02. 2016, rozhodnutie Krajského pamiatkového úřadu
Žilina z 19. 02. 2015, rozhodnutie města Liptovský Mikuláš k výrubu stromov z 03. 06. 2015,
Rozhodnutie Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, pozemkového a lesného úřadu o odňatí
pol'nohospodárskej pódy natrvalo z 15. 08. 2016, vyjadrenie Okresného úřadu Liptovský
Mikuláš, OSZP, úsek ŠS OH z 26. 01. 2016 a úseku ŠS OPaK z 12. 02. 2015, vyjadrenie SC
ŽSK detašované pracovisko Liptovský Mikuláš z 04. 07. 2016, vyjadrenie OR PR ODI z 30.
06. 2016, rozhodnutie Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií z 06. 11. 2015, stanovisko OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši z 13.
04. 2016, MO SR, Agentúry správy majetku, Banská Bystrica z 19. 01. 2015, VPS Liptovský
Mikuláš z 19. 01. 2016, Energotel a.s. z 13. 01. 2015, Akadémie ozbrojených sil, gen. M.R.
Štefánika z 12. 02. 2015, Kópiu katastrálnej mapy, identifikáciu C KN a E KN a LV č. 962,
950, 925 a 355 a vyššie citované zmluvy.
Správný poplatok stavebník uhradil podFa položky 60 písm. g/ zákona č. 145/1995 z.z.
o správných poplatkoch v znění neskorších predpisov vo výške 200.-€.
Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť
ovydanie stavebného a vodoprávneho povolenia azistil , že uskutočnením objektov vyššie
uvedenej stavby ani ich budúcim užíváním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania.
Vzhl'adom na hore uvedené skutečnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák. č. 71/
1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia. O odvolaní bude rozhodovat' Okresný úrad Žilina, odbor opravných
prostriedkov.
Toto rozhodnutie je preskúmateFné súdom, pokial' bol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok v rámci správného konania.
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Doručuje sa:
1. LYNBRUCH, s.r.o., Vrbická 4250/40, Liptovský Mikuláš, zastúpená spol. Inžiniering
Neumann, s.r.o., so sídlom ul. Garbiarska 24, Liptovský Mikuláš
2. TATRA DEVELOPMENT, s.r.o. Roveň 215, 033 01 Podtureň
3. KASTEN INVEST spol. s r.o., Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava
J/A. Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
5. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Na vedomie;
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH
Liptovský Mikuláš
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
5. Okresně riaditeFstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01
Liptovský Mikuláš
6. SSE - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
7. SPP-distribúcia, a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Zilma
9. Okresné riaditeFstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841,
031 01 Liptovský Mikuláš
10. Správa ciest ŽSK, technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01
Liptovský Mikuláš
v

v

%

Toto rozhodnutie má povahu veřejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
o úzeinnom plánovaní a stavebnora poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších
predpisov a musí byť vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou
zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, ak obec má
k nemu přístup, v miestnom rozhlase, tlačí alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého
sa to týka.
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Zvesené dňa:

Vyvesené dňa:

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MS8T8KÝ ÚRAD
®31 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

0-1

11

(J I

