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Obec Bobrovec 
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

Číslo: MsU/URaSP 2016/05834-03/BRM V Liptovskom Mikuláši: 23.11.2016 
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.:+421-44 55 65 347 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk 

Vec: 
město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 -
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník Demanová" 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
Ú Z E M N Ě  l O Z H O D N U T I E  

Navrhovatel' město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 00 315 524 podal dňa 09.09.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Chodník Demanová", ktorá má byť umiestnená na pozemkoch pare. č. liniová 
stavba (chodník v severojužnom smere paralelné s cestou 11/584 Liptovský Mikuláš -
Demánovská Dolina (Jasná); začína na južnom okraji Demánovskej cca 72 m od křižovatky s 
ulicou Širokou smerom do Demánovskej Doliny a končí v križovatke s ulicou Mlynisko; 
celková dížka úpravy je 177,15 m) v k. ú. Demanová. Uvedeným dftom bolo začaté konanie 
o umiestnení stavby. 

Obec Bobrovec ako příslušný stavebný úrad podia § 117 v spojení s § 119 ods. 3 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. „a" zák. č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie 
zastúpená starostom obce prerokovala žiadosť stavebníka s účastníkmi konania a dotknutými 
orgánmi postupom podia § 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podia § 37 
stavebného zákona. 

Na základe výsledkov tohto konania podia § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydává 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

„Chodník Demanová", ktorá sa má nachádzať na pozemku pare. č. liniová stavba 
(chodník v severojužnom smere paralelné s cestou 11/584 Liptovský Mikuláš - Demánovská 
Dolina (Jasná); začína na južnom okraji Demánovskej cca 72 m od křižovatky s ulicou 
Širokou smerom do Demánovskej Doliny a končí v križovatke s ulicou Mlynisko; celková 
dížka úpravy je 177,15 m) v k. ú. Demanová tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese 
spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvoří přílohu tohto rozhodnutia. 
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Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
Navrhovaná stavba „Chodník Demánová" bude slúžiť ako komunikácia pre peších 

v danej lokalitě. Bude sa nachádzať v extraviláne města Liptovský Mikuláš v miestnej časti 
Demánová a bude napojená na jestvujúcu pešiu komunikáciu. 

Stavba bude situovaná v severojužnom smere paralelné s cestou 11/584 Liptovský 
Mikuláš - Demánovská Dolina (Jasná), šířka je navrhnutá 2,0 m a celková dlžka úpravy bude 
177,15 m. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z krytu zo zámkovej dlažby. Zrážkové vody 
budú odvedené do vsakovacieho trativodu. 

Sposob doterajšieho využitia pozemkov: 
Pozemok použitý na výstavbu je vedený na liste vlastníctva ako zastavané plochy 

a nádvoria a v časti ako orná póda. 

Objektová skladba: 
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 
o Stavebné a inžinierske objekty 

SO 01 Chodník 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Ján Mudrik, 2513*Z*I2 

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas 
platnosti rozhodnutia: 
1. V ďalšom stupni PD riešiť: 

- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 
v mieste navrhovanej stavby a zakreslit' ich do projektovej dokumentácie predloženej 
pre vydanie stavebného povolenia. 

- Je potřebné zapracovat' požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie 
na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia). 

- Je potřebné vypracovat' projekt organizácie výstavby. 

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického 
riešenia stavby s okolitým životným prostředím, najma na výškové a polohové 
umiestnenie stavby: 
Stavba bude umiestnená v extraviláne města Liptovský Mikuláš k. ú. Demánová 
v súbehu s cestou 11/584 Liptovský Mikuláš - Demánovská Dolina. 

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od 
susedných stavieb, výška stavby: 
- podl'a zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteFnou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby 

Napojenie na pozemné komunikácie: 
- stavba „Chodník Demánová" bude napojená na jestvujúcu pešiu komunikáciu v súbehu 

s cestou 11/584 na pozemku pare. č. KN-C 869/2 

Napojenie na siete technického vybavenia: 
- stavba nebude napojená na veřejné siete, odvodnenie bude zabezpečené vsakováním do 

podložia 



3 z 11 

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie 

v v 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby, sa bude nakladať v súlade s platnou 

legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnění niektorých zákonov a naň nadvazujúce vyhlášky a s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 

- Po ukončení stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknu pri výstavbě a ich odovzdaní oprávnenej osobě. 

- Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo 
stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. veťkoobjemový kontajner) na vzniknutý 
odpad připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie 
alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 

- Zodpovědná osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie je povinná nakladať s 
odpadmi z rekonštrukcie komunikácie v súlade s §77 odst. 3,4 Zákona NR SR č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších 
predpisov. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP 
- Po ukončení stavebných prác odviesť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál 

a stavebný odpad a vykonat' technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia 
(vyčistit', urovnat', narušený povrch podťa potřeby osiať trávnými zmesami póvodných 
druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložit' na riadenú skládku alebo použit' pre 
potřeby obce. 

- Případný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle §-u 47 a §-u 48 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochraně prírody a krajiny v znp. 

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor 
- K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území 

tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to 
predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutečnilo len v 
nevyhnutných prípadoch, v odóvodnenom rozsahu a po zbere úrody. 

- Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania k 
predmetnej stavbě prístupovej komunikácie požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia 
podťa § 17 ods. 1 a 6 zákona pre odňatie poťnohospodárskej pódy na celú plochu, 
vyžadujúcu trvalé odňatie, pokiať návrh nebude v rozpore so zásadami ochrany PP (§ 
12 zákona). Na konanie pre rozhodnutie vo veci sa vzťahujú všeobecné předpisy 
o správnom konaní. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
- V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM. 
- Pre zásah do telesa cesty č. 11/584 je nutné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. po 

predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať o vydanie rozhodnutia na 
zvláštně užívanie cesty příslušný čestný správný orgán. 

- Stavebnými prácami bude obmedzená čestná premávka. Z tohto dóvodu pred 
realizáciou prác požiadajte v súlade s §7 zákona č. 135/1961 Zb. po prechádzajúcom 
súhlase dopravného inšpektorátu o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty č. 
11/584 příslušný čestný správný orgán. 
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- Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovat" projekt organizácie dopravy počas 
stavebných prác (projekt přenosného zvislého dopravného značenia) a předložit" ho na 
posúdenie příslušnému dopravnému inspektorátu. 

- Případné znečistenie cesty bude bezodkladné odstraňované, výkopový materiál bude 
umiestnený mimo vozovku cesty. 

v 

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. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
- V záujmovom území stavby sa nachádza veřejný vodovod a veřejná kanalizácia v našej 

správě. 
- Trasu veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčíme pred začatím výstavby na 

základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). 
- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných 

šachtách žiadame upravit' do výšky budúcej nivelety spevnených ploch. 
- V případe, že pri realizácii stavby dojde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach 

v našej správě, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 
916 579. Případné poruchy budú odstránené na náklady investora. 

- Ku kontrole realizovaných prác žiadame přizvat' zástupců našej spoločnosti. Kontakt -
Ing. Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932. 

SPP - Distribúcia, a.s. 
- Orientačně znázornenie má výhradně informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie 

plynárenského zariadenia pre účely přesného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a 
/ alebo výkonu iných činností. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
- Pred realizáciou zemných prac a / alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o přesné vytýčenie 
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potřebné zaslat' na adresu SPP -
distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 
pro střední ctvom online formuláru zveřejněného na webovom sídle SPP-D (www spp-
distribucia.sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a / alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, podfa podmienok 
uvedených v tomto vyjádření, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania předložit' projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podfa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D, 
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- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konáme podPa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník 
- respektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a /alebo ich 

ochranných a / alebo bezpečnostných pásiem, 
- pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existuj úcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 
TPP 906 01, 

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

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

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a křižovaní 
existuj úcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

UPOZORNENIE 
- Toto stanovisko, vrátané orientačného znázornenia, nie je možné použit' pre účely 

stavebného konania stavebného zákona, případné iného osobitného předpisu, a podobné 
ho nie je možné použit' ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. 

- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

- Každú změnu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej dojde po vydaní tohto 
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 
navrhovanej zmene. 

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v případe, že návrh (žiadosť) na 
vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskór do 8.9.2017, ak stavebník túto 
lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

- SPP-D jev súlade s příslušnými právnymi predpismi oprávněná toto stanovisko zrušit' 
v případe, ak dojde k podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri 
vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v případe, ak dojde k zmene ustanovení 
právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě katastra Demánová sa podl'a Vami předloženého mapového 

podkladu nachádzajú podzemně NN, VN vedenia a skrine, trafostanica. Zakreslenú 
orientačnú trasu našich vedení Vám přikládáme na situačnom výkrese ako přílohu tohto 
vyjadrenia (červenou přerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN 
vedenia 22kV podzemné, zelenou přerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou 
NN podzemné). 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podťa 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 a NN zemné káblové vedenie 
na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' celistvost' 
uzemňovacej sústavy. 

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

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe 
objednávky vytýč i určený pracovník SSE-D, a.s. z příslušného pracoviska, kontaktná 
osoba majster Střediska údržby LM - p. Fiačan - tel. 041/519 6650. 
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- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potřebné bezpodmienečne 
předjednat' postup prác na príslušnom pracovisku Střediska údržby LM. 

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

- V súbehu a křižovaní NN zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každá stranu. V opačnom případe pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

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

Slovák Telekom, a.s. 
- 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 parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo k 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 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 

- 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 žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

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

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

- Žiadatďa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutďnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 

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 
- Nedojde ku střetu PTZ prevádzkovatďa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 

Bratislava. 
- Existujúce PTZ sú chráněné ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 

trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 
HDPE poskytneme po zdóvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

mailto:jan.babal@telekom.sk
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- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochraně sieti a zariadení. Pri 
křížení sietí, těsných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených ploch 
pokial' nedochádza k prekládke, optická trasu mechanicky chránit' žFabovaním. Všetky 
vynútené práce výstavbou na ochraně TKZ a překládky trasy riešiť samostatným 
projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. 

- Mechanická ochrana a překládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu překládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy 
o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. 
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámit' správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa móžu nachádzať 

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

toho vyjadrenia 
Dalej pri akýchkoFvek 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 upozornenie 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 skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali přístup k PTZ 

- súhlas prevádzkovateFa 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, fólia, 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 přizvat' pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

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

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

právnej povinnosti podFa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ 
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- 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 podl'a §68 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

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

K návrhu sa vyjádřili: 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev pod č. ZPD-2016/05691-
02/VY zo dňa 02.09.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2016/009105-002-MA zo dňa 
12.08.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2016/9108-2/Mk zo dňa 10.08.2016 

- 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-2016/9107-002-Ku zo dňa 12.08.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor pod. č. OU-LM-PLO-
2016/010433-2/IVA zo dňa 26.09.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod. č. 
OU-LM-OCDPK-2016/009118-002 zo dňa 11.08.2016 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2016/18318-2/66557/FUR zo dňa 
31.08.2016 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 
AMdpS-1-1651/2016 zo dňa 07.11.2016 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 4288/2016/MH zo dňa 18.08.2016 
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., pod č. TD/55839/PP/Hn/2016 zo dňa 

08.09.2016 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600027477 zo dňa 17.10.2016 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611622449 zo dňa 22.08.2016 
- Michlovský s.r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 -

údržbové centrum Banská Bystrica, pod č. BB-2257/2016 zo dňa 02.11.2016 
- IMAFEX, spol. s r.o. pod č. JK-VY-20160811_1 zo dňa 11.08.2016 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
v 

SC ZSK, technicko - správný úsek pre región Liptov 
- Výstavbou chodníka bude zachovaná jestvujúca voFná šířka cesty. 
- K vytýčeniu obrubníkov prizvať zástupců SC ŽSK - Ing. Volaj, ktorý povolí zápisom do 

stavebného denníka zásah do telesa cesty! 
- Práce na vybudovaní chodníka budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty 

11/584, podPa projektu osadenia dočasných dopravných značiek, odsúhlaseného OR PZ 
ODI L. Mikuláš. 
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- Pri výstavbě chodníka nesmie byť narušené odvodnenie cesty; v případe jeho narušenia 
/priekopy, rigoly, priepusty, vpusty/ ho stavebník opraví do riadneho stavu na vlastné 
náklady. 

- Pri pokládke obrubníkov požadujeme okraj spevnenej krajnice v celej hrúbke asfaltového 
koberca zapíliť. Vozovku požadujeme uviesť do riadneho stavu (doasfaltovať a vykonat' 
pružnú asfaltová zálievku). 

- Stavebné práce v telese cesty vykoná oprávněná organizácia v termíne apríl - október 
běžného roka. 

- Realizáciou jednostranného chodníka nesmú byť narušené terajšie odtokové poměry 
čestného telesa. 

- V případe znečistenia cesty stavebník ju vyčistí priebežne na vlastné náklady. 
- Zeminu z výkopu ukladať mimo vozovku; okolitý terén uviesť do riadneho stavu. 
- Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa 

písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej 
doby je žiadatef povinný priebežne a bez meškania odstraňovat' závady vzniknuté v 
dósledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predlžená o dobu od písomného 
uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť 
písomne převzatá zástupcom správců cesty. 

- Dňom písomného odovzdania staveniska medzi investorom a zhotovitďom (za účasti 
správců cesty) do písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správců 
cesty po ukončení dokončeného diela sa stavebný úsek cesty stává staveniskom; 
investor zodpovedá za škody, spósobené v dosledku stavebných prác v telese cesty, 
ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví třetích osob 

Žiadatef je ďalej povinný 
- oznámit' správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác v telese cesty 

odovzdať miesto zásahu zástupcovi správců cesty 
- dodržať schválená PD, akékofvek změny vopred odsáhlasiť zo zástupcom SC ŽSK; 
B. Preberacie konanie 
- pri preberacom konaní dokončeného diela, ktoré sa uskutoční za áčasti investora, 

zhotovitel'a, čestného správného orgánu a správců cesty, požadujeme odovzdať 
správcovi komunikácie projektová dokumentáciu v stupni DSRS (dokumentácia skutočne 
realizovanej stavby) 

- Bez podpísaného odovzdávacieho protokolu dokončeného diela správca cesty nebude 
sáhlasiť s vydáním kolaudačného rozhodnutia! 

- Stavebník pred začatím prác v telese cesty 11/584 požiada v zmysle §-u 8, Zák. 
č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný správný orgán. 

Pripomienkam sa vyhovuje v plnom rozsahu. 

Odovodnenie: 
Stavebný árad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskámal předložený 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hfadísk uvedených v ustanoveniach 
uvedených v § 37 stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov, prejednal ju s áčastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že 
umiestnením stavby nie sá ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávněné záujmy áčastníkov 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. 
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Dňa 09.09.2016 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby chodníka od navrhovatefa města Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524. Dňa 16.09.2016 stavebný úrad oznámil začatie konania 
formou verejnej vyhlášky a nariadil miestne zisťovanie spojené s ústným pojednáváním na 
20.10.2016. Po doložení všetkých potřebných dokladov astanovísk, nakofko neboli zistené 
nedostatky a překážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný 
úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN 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 rodinných domov". 

- Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 778 zo dňa 22.09.2016 a zo 
dňa 19.08.2016, č. 527 zo dňa 19.08.2016, č. 963 zo dňa 19.08.2016, č. 895 zo dňa 
19.08.2016, č. 845 zo dňa 19.08.2016, č. 872 a č. 828 zo dňa 19.08.2016 vyhotoveným 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a bolo doložené 
písomnými súhlasmi vlastníkov dotknutých pozemkov. 

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 obec Bobrovec cestou Spoločného 
obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej 
politiky, Andrej a Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých optavných 
prostriedkov preskúmatefné súdom. 

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 
- město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje 
formou verejnej vyhlášky 

Poučenie: 

Both° " .... •"* 

Ing. Ladislav Sedlák, PhD. 
starosta obce 
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Toto rozhodnutie má podPa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu 
verejnej vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí 
byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 
Bobrovec a 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 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 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 ŠVS, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia, Námestie osloboditel'ov 1, 

031 41 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, 

Námestie osloboditeFov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- 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 

26 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Obec Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

2 4 -11- 2018 -9 -12-2018 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným spósobom (akým) (LE50 Vtjm _ _  f 1ESJT) dňa; 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T9KÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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