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MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/0293 8-05/BRM V Liptovskom Mikuláši: 31.05.2016 
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.: +421M4 55 65 347 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk 

Vec 
Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 
v zastúpení Ing. Miroslavom Neumannom, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 40 005 275 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Spevnené plochy 
a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici Jilemnického" 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
v 

ICO: 00 315 524 zastúpený Ing. Miroslavom Neumannom, Garbiarska 24, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO: 40 005 275 podal dňa 30.03.2016 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici 
Jilemnického", ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 351/4 a KN-C 333/3 
(KN-E 6699/2, KN-E 350/2, KN-E 351/202, KN-E 6703/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a 
o zmene a doplnění niektorýeh zákonov a § 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. 
v znění neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonává 
zákon o pozemných komunikáciách zastúpené primátorom města prerokovalo žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známými účastníkmi konania a po 
preskúmaní podkladov rozhodlo takto: 

Stavba „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici 
Jilemnického" ktorá bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 351/4 a KN-C 333/3 
(KN-E 6699/2, KN-E 350/2, KN-E 351/202, KN-E 6703/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš sa 
podFa § 66, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) 

p o v o l '  u j e  
Popis stavby: 

Riešené územie, na ktorom sa uvažuje so stavbou komunikácie sa nachádza v lokalitě 
ulice Jilemnického a ulice Jesenského. Dóvodom realizácie rozšírenia parkoviska je 
nedostatočný počet existujúcich parkovacích stání pre obyvateFov prifahlých bytových 
domov a značné zdeformovaná a porušená komunikácia. Zriadením parkovacích stání zo 
zámkovej dlažby a komunikácie so živičným krytom sa zabezpečí bezprašná úprava. V 
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lokalitě bude vybudovaných 19 parkovacích stání. Povrchové zrážkové vody z vozovky 
prístupovej účelovej komunikácie pred parkoviskom a z parkovacích ploch budú odvedené 
priečnym a pozdlžnym sklonom k okrajů cesty a parkovacích miest. Následne budú zrážkové 
vody odvedené do dvoch novovybudovaných uličných vpustí, ktoré budú vybavené 
odlučovačom ropných látok (ENVIA CRC) a následne budú vody odvedené do kontrolných 
šácht trativodu a do ryhy hlbkového vsakovacieho trativodu. 

Objektová skladba: 
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 
© Inžinierske objekty 

SO-Ol Cesty a spevnené plochy 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Ján Mudrík, DESIGNCRAFT, s.r.o., 2513*Z*I2 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Napojenie na komunikačnú sieť: 
- Príjazd a přístup k parkovisku bude z miestnej komunikácie Jilemnického pare. č. KN-C 

6699 a Jesenského pare. č. KN-C 6703/1. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
Umiestnenie stavby „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici 

Jilemnického" bude realizované podl'a rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou 
Bobrovec pod č. ÚRaSP/2014-06407/03-BR zo dňa 26.11.2014. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
napoj enie na rozvodné siete: 
- Stavba nebude napojená na žiadne rozvodné siete. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /, příslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 

- Stavba bude ukončená do 31.05.2017. 
- Spósob uskutočňovania: dodávateťsky. 
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi 

stavebnému úřadu zhotovitel'a stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonáváme tejto činnosti. 

- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby. 
- Na stavbě je potřebné viesť stavebný denník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hl'adiska architektúry: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 



3 z 12 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabufu na viditel'nom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude 
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V případe záběru 
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš, 
útvar cestnej dopravy, PK a VP. 

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prifahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 

- Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnutel'ností. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 

okoloidúcich osob. 
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte pred 

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť Okresnému úřadu Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH. 

- Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
v v 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, 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 aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe 
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' len oprávnenej 

osobě v zmysle „ zákona o odpadoch " pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie 
( zbemé 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 zbemou nádobou ( napr. veťkoobjemový 
kontajner ) na vzniknutý odpad, připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude 
ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. Bitúmenové zmesi 
je potřebné zhodnotit' v povolenom zariadení. 

- Odpady z odlučovača ropných látok ( parkovisko pre osobné automobily ) pravidelné 
odstraňovat' a odovzdávať ich na zhodnotenie připadne zneškodnenie len osobě oprávnenej 
nakladať s takýmto druhom odpadov. 

v v v 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaKaZP 
- Pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om 

predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie 

Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
- V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie je potřebné rešpektovať jestvujúce zariadenia 

na dodávku vody na hasenie požiarov - odběrné miesta. 
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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě katastra Liptovský Mikuláš ul. Jilemnického. KN 351/1, 333/3 sa 

nachádzajú podzemně VN vedenia, podzemně NN vedenia, rozp. skrine a trafostanica v 
správě SSE-D, a.s. 

- Zakreslená orientačnú trasu našich vedení Vám přikládáme na situačnom výkrese ako 
přílohu tohto vyjadrenia. (červenou přerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou 
plnou VN vedenia 22kV podzemně, zelenou přerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou 
plnou NN podzemně) 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podl'a příslušných noriem STN. (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každá stranu lO.metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každá stranu 1.meter, VN aNN zemné káblové vedenie na každá 
stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' celistvost' uzemňovacej 
sástavy. 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. 

- Přesná trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a s Vám na základe 
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a s z příslušného pracoviska Technická 
příprava a RP p. Fiačana, tel. 041/5196650). 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potřebné bezpodmienečne 
předjednat' postup prác na príslušnej OKU. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 
přizvat' zástupců SSE-D, a.s. z príslušnej OKU na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 
zápisom do stavebného denníka, připadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

- Projektová dokumentáciu pre UR a SP spolu so zakreslením energetických zariadení 
požadujeme předložit' na odsáhlasenie SSE-D, a.s. 

- Zároveň si Vás dovol'ujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia 
třetích osob. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp 

fotokópiu tohto vyjadrenia. 

Slovák Telekom, a. s., 
- Existujáce zariadenia sá 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, áčelu žiadosti, v případe ak 
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo k si 
stavebník nesplní povinnost' podťa bodu 3. 

- (3.) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedená žiadosť, je v kolízií so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 
44 4328456. 

mailto:jan.babal@telekom.sk
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- 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. 

- 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. 

- Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka 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. 

- V případe ak na Vami defmovanom 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. 

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

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 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 polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, 
s. r. o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateťov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateFa na povinnost' vyžiadať si 
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností 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 spoločností alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, 
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519. V objednávke v dvoch 
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

- 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. 

- Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následne realizácie výstavby, žiadatel' 
nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' 
bez súhlasu spoločností Slovák Telekom, a.s. 

- 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. 

- Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje žiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Přílohy k vyj adreniu: 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateFa 

mailto:jan.babal@telekom.sk
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Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
- V záujmovom území stavby sa nachádza veřejný vodovod a veřejná kanalizácia v nasej 

správě. Trasu veřejného vodovodu vytýčíme pred začatím výstavby na základe predloženej 
objednávky. 

- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí žiadame upravit' do výšky budúcej nivelety 
spevnených ploch. 

- Pri výstavbě žiadame dodržať ochranné pásmo veřejného vodovodu v zmysle zákona č. 
442/2002 Z. z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každá 
stranu. 

- Ku kontrole realizovaných prác žiadame prizvať zástupců našej spoločnosti. Kontakt - p. 
Hričák tel. č. 0905 701 932. 

FIN.M.O.S. a.s. 
- AkékoFvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady města Liptovský 

Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovědnost'. 
- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 

vykonat' přesné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora. 
- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti a 

vykonané změny nemajú vplyv na obsah existuj úcich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš, o čom žiadame předložit' prehlásenie města 
Liptovský Mikuláš. 

- Uskutočnené změny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO 
na vlastně náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladné 
předložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti. 

- Z technického hPadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia nevyjadřujeme. 

- Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 
zmien na VO ako aj o zaslanie příslušných dokladov, najma revíznych správ a pasportu 
VO. 

LMT, a.s. 
- V prílohe Vám posielame v kópii z mapy zakreslený rozvod tepla a teplej vody z plynovej 

kotolne PK 1034 k bytovým domom Jimenického 773 a 774 Rozvod tepla a teplej 
úžitkovej vody je vedený v predizolovanom bezkanálovom potrubí. NakoFko rozvod popři 
domoch je vedený poměrně plytko, je potřebné pred začatím prác vykopat' orientačné 
sondy a následne postupovat' tak, aby nedošlo k porušeniu rozvodu tepla a TU V. Po 
vykopaní sond žiadame prizvať zástupců LMT, a.s. a spoločne dohodnúť postup ďalších 
prác. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
- NakoFko sa na předmětných pozemkoch nachádzajú inžinierske siete v našej správě -

veřejné osvetlenie, je investor povinný pred začatím výstavby vytýčit' tieto inžinierske 
siete a prizvať k tomu zástupců našej organizácie. 

- Voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu nemáme námietky. 
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Město Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia, dopravy a veřejných 
priestranstiev, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných 
priestranstiev 
- V lokalitě umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť veřejného osvetlenia. Pred 

realizáciou prác je potřebné podzemné vedenie veřejného osvetlenia vytýčit' 
prostredníctvom správců veřejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš. 

Město Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia, dopravy a veřejných 
priestranstiev, útvar životného prostredia a poPnohospodárstva 
- s realizáciou projektu súhlasíme a zároveň upozorňujeme, že v dostatočnom časom 

předstihu je potřebné v zmysle § 47 ods. 3 zákona č 543/2002 Z z v znění neskorších 
predpisov požiadať orgán štátnej správy o udelenie súhlasu na výrub krovín v mieste 
realizácie stavby. 

IMAFEX, s.r.o. 
- Pred začatím prác žiadame kontaktovat' nášho pracovníka ( 0917 309 178 ), ktorý vytýči 

naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávat' ručně bez použitia 
mechanizmov. Y případe odhalenia našich sietí ich žiadame pred zásypom obhliadnuť 
našim pracovníkom, ktorý siete vytýčil. 

LiptovNet a.s. 
- Pred začatím prác žiadame kontaktovat' nášho pracovníka ( 0917 309 178 ), ktorý vytýči 

naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávat' ručně bez použitia 
mechanizmov. V případe odhalenia našich sietí ich žiadame pred zásypom obhliadnuť 
našim pracovníkom, ktorý vytýčil siete. 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed 
- Upozorňuj em na skutočnosť, že v blízkosti stavby sa nachádza podzemné telekomunikačně 

vedenie vojenskej správy. Trasa kábla je vedená v chodníku ul. M. M. Hodžu pred 
objektom Gymnázia M. M. Hodžu a Pošty. V případe styku zabezpečit'jeho vytýčenie. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
- PodFa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov v případe zistenia, resp. 
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovědná 

r V 

za vykonávanie prác ihned' ohlásit' nález KPU Žilina. Nález sa musí ponechat' bez 
změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborné 
spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 
vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný 
úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnúť 
a premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná osoba metodami 
archeologického výskumu. 

Michlovský s.r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 -
údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
Upozorňujeme, že: 
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa móžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateťov 
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- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. přípojky ku ním, nie sú predmetom toho 
vyjadrenia 

Dalej pri akýchkoPvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia najma tým, že zabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu 
objednat' u správců PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou 
alebo kolíkmi) 

- preukázateFné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozomenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy PTZ 

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládolc a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali přístup k PTZ 

- súhlas prevádzkovatePa a správců pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti převisu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie 

(zákrytové došky, folia, markery) 
- aby bezodkladné oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 

721 378 
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhfadom na to, že 

nezodpovedáme za změny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovatePa a 
správců PTZ 

- ďalšie podmienky prevázkovatePa a správců PTZ: 
- V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. 
- Nedodržanie podmienok ochrany veřejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 

právnej povinnosti podPa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ 
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke 
uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

- Za zakresleme všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podPa §68 zákona 
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2014/004820-002/Ja zo dňa 
10.06.2014 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/001579-003/LÍ zo dňa 09.03.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. 
OU-LM-OSZP-2014/4823-002-CEN zo dňa 06.06.2014 
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- Okresně riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-429/2014 zo dňa 06.06.2014 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600023837 zo dňa 29.04.2016 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611608208 zo dňa 30.03.2016 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2014/11597-2/40864/FUR zo dňa 

25.06.2014 
- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev 
pod č. ŽPD-2014/04106-002/POR zo dňa 16.06.2014 

- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 
priestranstiev, Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných priestranstiev, Útvar 
životného prostredia a poťnohospodárstva pod č. ŽPD-2014/04140-02/Chv zo dňa 
24.06.2014 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 2226/2014/MH zo dňa 11.06.2014 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pod č. TD/887/ZA/AŠ/2014 zo dňa 27.06.2014 
- Orange Slovensko, a.s. pod č. BB - 0830/2016 zo dňa 21.04.2016 
- PROFI - NET s.r.o. zo dňa 10.06.2014 
- LiptovNet, a.s. , pod č. JP-VY-6042214 zo dňa 24.06.2014 
- IMAFEX, spol. s r.o., pod č. JP-VY-6052214 zo dňa 25.06.2014 
- Energotel a.s., pod č. ET/MM14/397 zo dňa 12.06.2014 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných 

služieb 
- Veřejnoprospešné služby pod č. 712/2014 zo dňa 20.06.2014 
- Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 

ASMdpS-1-596/2014 zo dňa 12.06.2014 
- FIN.M.O.S., a.s., pod č. PL/2016 0511 zo dňa 11.05.2016 
- Telefónica Slovakia, s.r.o. zo dňa 09.06.2014 
- Fibris, s.r.o. zo dňa 19.06.2014 
- LMT, a.s., pod č. LMT 2014/45-JT zo dňa 06.06.2014 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoFko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie 
jev zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli uplatněné 

Stavba „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici 
Jilemnického" móže byť kolaudovaná, až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na vodnú stavbu - ENVIA CRC. 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 

stavebné povolenie z hfadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju 
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s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutečněním stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v 
§ 43d a43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 30.03.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie „Spevnené plochy 
a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici Jilemnického" od žiadateFa města Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 v zastúpení Ing. 
Miroslavom Neumannom, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 005 275. 
Nakolko podaná žiadosť nebola kompletná, stavebný úrad dá 06.04.2016 vyzval stavebníka 
na doplnenie podania a konanie prerušil. Po doplnění požadovaných dokladov dňa 03.05.2016 
stavebný úrad oznámil začatie konania a upustil od miestneho zisťovania aj od ústného 
pojednávania, nakoFko sú mu poměry v danej lokalitě dostatočne známe a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stanovil lehotu 7 pracovných dní od 
doručenia oznámenia o začatí konania na vzneseme pripomienok. NakoFko ku konaniu boli 
doložené všetky potřebné stanoviská dotknutých orgánov stavebný úrad vydal v predmetnej 
veci stavebné povolenie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN SÚ města Liptovský Mikuláš. 
PodFa platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť 
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s převahou bytových domov". Stavba 
je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpismi z listov vlastníctva č. 4749 a 7123 vyhotovenými 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 27.04.2016 a 10.06.2014. 
Doložený bola aj zmluva o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena medzi budúcim 
povinným Žilinským samosprávným krajom a budúcim oprávněným mestom Liptovský 
Mikuláš. 

Poučenie: 
PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podFa § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
Odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Námestie osloboditeFov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov 
preskúmateFné súdom. 
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Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov § 4, 
ods. 1, písm. „a" je obec od poplatku oslobodená. 

Doručuje sa 
- Ing. Miroslav Neumann, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ing. Ján Mudrík, DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 04 Liptovský Mikuláš 
- Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Oostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na 
ulici Jilemnického" sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky 

Toto rozhodnutie má podl'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 podPa § 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. 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 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie životného 

prostredia a pofnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
03101 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 

služieb, 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, 

Československej armády 7, 974 31 Banská Bystrica 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Profi-net, s.r.o., l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Veřejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- FIN.M.O.S., a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 
- LMT, a.s., l.mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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- Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok 
- 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
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