
VBftEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESBNÁ DNA: ^ ® 

ZVESENÁ DNA: , ^ ° -09- 2016 OBEC BOBROVEC 
PODPÍS: ty Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

Číslo: IJR a/SP/2016/04598-03/VY V Liptovskom Mikuláši: 19.08.2016 
Vybavuje: Ing. Miroslav Vyparina 
Tel.:+421 -044/55 65 341 
E-mail: m.vvparina@mikulas.sk 

- Vec: Město Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš - návrh na umiestnenie stavby 

UZEMNE ROZHODNUTIE 

Navrhovatel' město Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš dňa 22.06.2016 podalo návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Stavebné úpravy křižovatky na ceste III/2321, ulica J. Růžičků a Požiarnicka 
ulica, Liptovská Ondrašová" na pozemku pare. č. KN-C 360/1 aKN-C 1014/1 (KN-E 
11101) v k. ú. Liptovská Ondrašová. 

Obec Bobrovec, ako příslušný stavebný úrad příslušný podPa § 117 a § 119 odst. 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov § 5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
piánovanie, stavebný poriadok abývanie prerokoval žiadosť stavebníka podl'a § 37 
stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

Stavba „Stavebné úpravy křižovatky na ceste III/2321, ulica J. Růžičků 
a Požiarnicka ulica, Liptovská Ondrašová" na pozemku pare. č. KN-C 360/1 a KN-C 
1014/1 (KN-E 11101) v k. ú. Liptovská Ondrašová sa podl'a § 39 a § 39a stavebného 
zákona 

p o v o 1' u j e. 

Druh, účel a popis stavby: 

Druh stavby: Inžinierska stavba 

Popis stavby: 
Predmetom projektovej dokumentácie je stavebná úprava stykovej křižovatky na ceste 

III/2321 s ulicami J. Růžičku a Požiarnickej ulice ktorá spája dve súbežné komunikácie. 
Ciel'om stavebných úprav křižovatky je zjednodušenie pohybu vozidiel a chodcov v 

križovatke. V priestore křižovatky sa vybuduje deliaci ostrovček obdížnikového tvaru o 
rozmeroch 10,9 m x 12,3 m. Deliaci ostrovček bude spevnený dlážděným krytom ohraničený 
čestným náběhovým obrubníkom. Priestorom křižovatky bude vedený prúd chodcov. V 
priestore křižovatky v blízkosti autobusovej zastávky sa dobuduje chodník šířky 2,0 m a 
taktiež sa upraví chodník v priestore pred kostolom. Upravené chodníky budú spevnené 
dlážděným krytom. Priechody pre chodcov budú doplněné vodiacim pásom pre nevidiacich, 
čestný obrubník bude v mieste priechodu znížený na úroveň vozovky. Stavebne upravená 
křižovatka umožní premávku vozidiel dlžky nad 9,0 m. 
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Clenenie stavby na stavebné objekty : podl'a projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť 
rozhodnutia 
- Stavba nie je členená na stavebné objekty. 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Umiestnenie stavby bude realizované podl'a zakreslenia v projektovej dokumentácii 
a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 
- pozemku pare. č. KN-C 1014/1 (KN-E 11101) na základe výpisu z listu vlastníctva č. 5240 

vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 15.06.2016 
je stavebník město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v celosti. 

- pozemku pare. č. KN-C 360/1 na základe výpisu z listu vlastníctva č. 4401 vydaného 
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 15.06.2016 je stavebník 
město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš v celosti. 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- pare. č. KN-C 1014/1, KN-C 360/1 pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvoria 

Súhlas na použitie pódy z PPF : 
- nevyžaduje sa 

Projektová dokumentáeiu vypracoval: 
- Ing. Martin Uličný reg. č. 5049*12., endis, s. r. o. RoFnícka 186/43, 031 05 Liptovský 

Mikuláš, 

Napojenie na verejnú dopravná sieť : 
- existuj úce 

Vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie: 
- Dodržať ustanovenia STN 73 60 05 a STN 73 68 22. 
- Projektovú dokumentáeiu spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a č. 

532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, v súlade so zákonom č. 543/2002Z.Z. o ochraně prírody a krajiny v znění 
neskorších predpisov, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9.mája, 
974 86 Banská Bystrica vyjádřením č. CPBB-OTS-2016/000301-182 zo dňa 02.05.2016 bez 
pripomienok. 

Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica vyjádřením č. AMdpS-1-927/2016 zo dňa 02.05.2016 bez 
pripomienok. 
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Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 
36, 031 80 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 2016/00999-02/173-Brodňanská zo dňa 
03.05.2016 a to bez pripomienok. 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa č. 17, 010 01 
Žilina vyjádřením č. OU-ZA-OVBP3-2016/025428 určuje příslušný stavebný úrad obec 
Bobrovec. 

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditePov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. OU-LM-OKR-2016/001665-051 zo dňa 02.05.2016 
bez pripomienok. 

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. 
OÚ-LM-OSZP-2016/005793-002/MA zo 06.05.2016 s pripomienkami: 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s 
vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbě a ich odovzdaní 
oprávnenej osobě, je potřebné uschovat' a předložit' pri kolaudácii. 

- Odpady, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odóvzdať len oprávnenej osobě 
v zmysle „zákona o odpadoch", pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie pred 
zneškodněním. Na stavenisku je nutné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad připadne 
iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hned' odvážať. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy vo vyjádření č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS 2016/005791-002/Li zo dňa 
02.05.2016. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor CDaPK, Námestie osloboditePov 1, 031 40 
Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. OÚ-LM-OCDPK-2016/005958-002 zo dňa 04.05.2016 
s pripomienkami: 
- V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM. 
- Pri zásahu do telesa cesty č. 111/2321 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. III/2321 
příslušný čestný správný orgán. 

- Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovat' projekt organizácie dopravy počas 
stavebných prác (projekt přenosného zvislého dopravného značenia) a předložit' ho na 
posúdenie příslušnému dopravnému inšpektorátu. 

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

Okresné riaditePstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo 
vyjádření č. ORHZ-LM1-359/2016 zo dňa 12.05.2016 a to bez pripomienok. 

3/13 



Okresné riaditďstvo policajného zboru, okresný dopravný inspektorát, Komenského 
841, 031 46 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. ORPZ-LM-ODI-119-047/2016 zo dňa 
07.06.2016 s pripomienkami: 
- Dopravné značenie /zariadenie/ 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 tiež v 
súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 

- ŽiadateF zodpovedá za funkčnost' a správnost' dopravného značenia /zariadenia/, 
- 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.: 0961 453 511 alebo 0961 453 510, 
r • • v V v - Je potřebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ZSK detašované pracovisko 

Liptovský Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k ceste III/2321, 
- 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' dodatočné podmienky, alebo 

uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky, 
alebo veřejný záujem. 

Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽPaD, odd. CD PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš vyjádřením č. ŽDP-2016/03558-002/LEN zo dňa 28.04.2016 
bez pripomienok. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. 2464/2016/MH zo dňa 05.05.2016 s pripomienkami a to: 
- 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). 

- Investora žiadame, aby minimálně dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác 
dohodol s našou spoločnosťou postup a rozsah prác. 

- 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., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 vo vyjádření č. 
TD/28565/PP/Hn/2016 zo dňa 20.05.2016 s pripomienkami: 
- Pred realizáciou zemných prác 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 (p Dagmar Riboňová, tel. č. 
+421 41 242 4133, e-mail: dagmar.ribonova@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 lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 
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- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovatefa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskor 
7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečit' přístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dóvodu potřeby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradně ručně bez použitia 
strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovat' pred zasypáním výkopu zástupců SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- přístup k akýmkofvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by změnili 
jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v případe změny úrovně terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej úrovně terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihned' ohlášené SPP-D na tel č. 0850111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podat' podnět na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávněná za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložit' podfa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 
150000,-€, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohfadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod., 

- OSOBITNÉ PODMIENKY: Požadujeme pre pokládkou asfaltového koberca přizval 
pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole těsnosti (p. Ing. Peter 
Vrzgula 044/6255611, 0905 492 974), či nedošlo počas zimných prác kporušeniu plyn. 
rozvodu. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina vyjádřením č. 
4600024673 zo dňa 31.05.2016 s pripomienkami: 
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- V predmetnej lokalitě katastra Liptovská Ondrašová, par. č. KN-C 360/1,1014/1 sa 
nachádzajú podzemně NN vedenia, nadzemné NN vedenia vzdušné a podpěrné body. 
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 podzemně 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 podPa příslušných noriem STN (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10. metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú 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 vytýči určený pracovník SSE-D, a s z příslušného pracoviska 

- 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, kontaktná osoba majster Střediska 
údržby LM - p. Fiačan - tel. 041/519 6650. 

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

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

- Zároveň si Vás dovoPujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať ai 
podzemné vedenia třetích osob. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia 

LMT, a. s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. LMT 2016/037 - JT 
zo dňa 09.04.2016 bez pripomienok. 

LiptovNet, a. s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. JP-VY-
20160503-1 zo dňa 03.05.2016 bez pripomienok. 

Imafex, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. JK-VY-
20160503_2 zo dňa 03.05.2016 bez pripomienok. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava vo vyjádření 
zo dňa 05.05.2016 bez pripomienok. 

02Slovakia, s. r. o., Einstainova 24, 851 01 Bratislava vo vyjádření zo dňa 02.05.2016 bez 
pripomienok. 

Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. 6611611714 zo dňa 
03.05.2016 s pripomienkami: 
- Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovák Telekom, a s 

6/13 



Slovák Telekom a s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné 
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitďnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný respektovat' nasledovné: 
Toto vyjadrenie je oprávněný použit' iba správca dotknutej pozemnej komunikácie 
podl'a § 18. ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na dial'nici, 
ceste alebo miestnej komunikácii. 
V případe ak toto Vyjadrenie ako aj jeho přílohy použije iná osoba stává sa 
vyjadrenie neplatným. 
Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§68 zákona č 351/2011 Z z ) a 
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č 351/2011 Z z o ochraně proti 
rušeniu 
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v 
případe změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak 
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 3 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a s alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a s na stanovenie konkrétných podmienok 
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného 
správou sieti: Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456 
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 žiadatďa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení 
V případe ak na Vami defínovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a s , je potřebné zo strany 
žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podl'a § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znění 
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 
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 TKZ VzhTadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatďov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a s. týmto 
upozorňuje žiadatďa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatďov 
týchto zariadení 
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a. s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, jah babal@telekom sk, +421 44 
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4328456, 0903924519. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 
vyjadrenia a dátum jeho vydania 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a s 

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

- Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutel'nosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 

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

- Přílohy k vyjadreniu 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatefa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenu žiadosť, je v kolízií so SEK 

Slovák Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, je stavebník po konzultách so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný 
zabezpečit': 

o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených 
zamestnancom Slovák Telekom,a.s. 

o Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia. 

o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením sietí 
(alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner Ján Potančok, 
teletandem@mail.t-com.sk. 0903409880 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
róznou funkčnosťou. 
- Pri akýchkolVek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

je žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 

o Preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené 

o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu 

o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie (napr. híbiace stroje) 

o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukofvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia 

o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
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o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dovodu, že ST 

nezodpovedá za změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia 
ST) 

UPOZORNENIE V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel 
káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST 
- V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) 

je potřebné si podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
- Žiadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

PROFI-NET, s. r. o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš vo vyjádření zo dňa 
09.05.2016 bez pripomienok. 

Energotel, a. s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjádřením č. 051 /TÚ/2016/Št zo dňa 
13.05.2016 bez pripomienok. 

VPS LM, Družstevná 1 , 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 94-20/2016 zo dňa 
20.05.2016 bez pripomienok. 

Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjádřením č. BB - 1075/2016 zo 
dňa 20.05.2016 bez pripomienok. 

FIN.M.O.S, s. r. o., pěkná cesta 19, 031 05 Bratislava vo vyjádření zo dňa 21.07.2016 
s pripomienkami: 
- Akékol'vek 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 existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš. 

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

Vyjadrenia účastníkov konania: 
Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 39/2016/SCŽSK-
112 zo dňa 16.05.2016 s pripomienkami: 
1. Stavebnou úpravou křižovatky bude zachovaná jestvujúca volná šířka cesty! 
2. K vytýčeniu bodov stavby žiadame přizvat' zástupců SC ŽSK - Ing. Volaj, ktorý je 

oprávněný vykonat' zápis do stavebného denníka. 
3. Pri uložení obrubníkov požadujeme okraj spevnenej krajnice v celej hrúbke asfaltového 

koberca zapíliť. Vozovku požadujeme uviesť do riadneho stavu (doasfaltovať a vykonat' 
pružnú živičnú zálievku). 

4. Stavebné práce v telese cesty vykoná oprávněná organizácia. 
5. Úpravou křižovatky nesmú byť zhoršené terajšie odtokové poměry čestného telesa. 
6. V případe znečistenia cesty stavebník ju vyčistí priebežne vlastné náklady. 
7. Zeminu z výkopu ukladať mimo vozovku; okolitý terén uviesť do riadneho stavu. 
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8. Pri preberacom konaní za účasti stavebníka, zhotovitefa, čestného správného orgánu a 
správců cesty III/2321 požadujeme odovzdať správcovi cesty projektová dokumentáciu 
skutočnej realizácie stavby 

9. 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 žiadatel' povinný priebežne a bez meškania odstraňovat' závady 
vzniknuté v dósledku zásahu do telesa cesty. 

Žiadatel'je ďalej povinný. 
- oznámit' správcovi cesty začiatok realizácie prác apo ukončení prác v telese cesty 

odovzdať miesto zásahu zástupcovi správců cesty 
- dodržať schválená PD, akékol'vek změny pri realizácii odsúhlasiť zo zástupcom SC ŽSK, 

detašované pracovisko Liptovský Mikuláš; 
- práce žiadame realizovat' mimo zimné obdobie t.j. od 15.4. - 30.11. běžného roka 
- případný iný zásah do telesa cesty je potřebné vopred prerokovať so správcom cesty, kde 

budú stanovené podmienky pre tento zásah 
- investor zodpovedá do ukončenia konečnej úpravy miesta zásahu za případné škody 

spósobené v dósledku realizácie výstavby chodníka, ktoré vzniknú na cestnom telese 
alebo na majetku třetích osob 

- práce na rekonštrukcii chodníka budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky 
cesty III/2321, podl'a projektu osadenia dočasných dopravných značiek, odsúhlaseného 
OR PZ ODI Liptovský Mikuláš 

- Stavebník pred začatím prác v telese cesty III/2321 požiada v zmysle §-u 8, Zák. 
ě.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný správný orgán. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Pripomienkam Správy ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 

39/2016/SCŽSK-112 zo dňa 16.05.2016 stavebný úrad vyhověl vplnom rozsahu výrokovou 
časťou rozhodnutia. 

Platnost' rozhodnutia: 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky od 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 
o stavebné povolenie. 

O d o v o d n e n i e  :  
Navrhovatel' město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš dňa 22.06.2016 podalo návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Stavebné úpravy křižovatky na ceste III/2321, ulica J. Růžičků aPožiarnicka ulica, 
Liptovská Ondrašová" na pozemku pare. č. KN-C 360/1 a KN-C 1014/1 (KN-E 11101) v k. 
ú. Liptovská Ondrašová. 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku dňa 13.07.2016 
podl'a § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania a § 36 ods. 2 stavebného 
zákona upustil od ústného pojednávania a stanovil lehotu do ktorej móžu účastníci uplatnit' 
námietky. V stanovenej lehote neboli uplatněné námietky účastníkmi konania. 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby obsahoval doklady o vlastníctve 
pozemkov, vydané a overené Správou katastra Liptovský Mikuláš, vyjadrenia od dotknutých 
orgánov. 
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Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia (Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9.mája, 974 86 Banská Bystrica 
vyjádřením č. CPBB-OTS-2016/000301-182 zo dňa 02.05.2016; Ministerstvo obrany SR 
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
vyjádřením č. AMdpS-1-927/2016 zo dňa 02.05.2016; Regionálny úrad veřejného 
zdravotnictva, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. 2016/00999-02/173-Brodňanská zo dňa 03.05.2016; Okresný úrad Žilina, odbor 
výstavby abytovej politiky, Andrej a Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina vyjádřením č. OU-ZA-
OVBP3-2016/025428 určuje příslušný stavebný úrad obec Bobrovec; Okresný úrad Liptovsky 
Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
vyjádřením č. OU-LM-OKR-2016/001665-051 zo dňa 02.05.2016; Okresný úrad Liptovsky 
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. OÚ-LM-OSZP-
2016/005793-002/MA zo 06.05.2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-SVS 
2016/005791-002/Li zo dňa 02.05.2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor CDaPK, 
Námestie osloboditePov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. OÚ-LM-OCDPK-
2016/005958-002 zo dňa 04.05.2016; Okresné riaditePstvo Hasičského a záchranného zboru v 
Liptovskom Mikuláši vo vyjádření č. ORHZ-LM1-359/2016 zo dňa 12.05.2016; Okresné 
riaditePstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 
Liptovský Mikuláš vyjádřením č. ORPZ-LM-ODI-119-047/2016 zo dňa 07.06.2016; Město 
Liptovský Mikuláš, odbor ŽPaD, odd. CD PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš vyjádřením č. ŽDP-2016/03558-002/LEN zo dňa 28.04.2016; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 2464/2016/MH zo 
dňa 05.05.2016; SPP - distribúcia, a. s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 vo vyjádření 
č. TD/28565/PP/Hn/2016 zo dňa 20.05.2016; Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., 
Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina vyjádřením č. 4600024673 zo dňa 31.05.2016; LMT, a. s., 
Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. LMT 2016/037 - JT zo dňa 
09.04.2016; LiptovNet, a. s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. JP-
VY-20160503-1 zo dňa 03.05.2016; Imafex, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš vo vyjádření č. JK-VY-20160503_2 zo dňa 03.05.2016; UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava vo vyjádření zo dňa 05.05.2016; 
02Slovakia, s. r. o., Einstainova 24, 851 01 Bratislava vo vyjádření zo dňa 02.05.2016; Slovák 
Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. 6611611714 zo dňa 
03.05.2016; PROFI-NET, s. r. o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš vo vyjádření zo 
dňa 09.05.2016; Energotel, a. s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjádřením č. 05l/TÚ/2016/Št 
zo dňa 13.05.2016; VPS LM, Družstevná 1 , 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 94-
20/2016 zo dňa 20.05.2016; Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjádřením 
č. BB - 1075/2016 zo dňa 20.05.2016; FIN.M.O.S, s. r. o., pěkná cesta 19, 031 05 Bratislava vo 
vyjádření zo dňa 21.07.2016). 

Vlastníetvo a užívanie pozemkov doložené: 
- pozemku pare. č. KN-C 1014/1 (KN-E 11101) na základe výpisu z listu vlastníctva č. 5240 

vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 15.06.2016 
je stavebník město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v celosti. 

- pozemku pare. č. KN-C 360/1 na základe výpisu z listu vlastníctva č. 4401 vydaného 
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 15.06.2016 je stavebník 
město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš v celosti. 
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Veřejné priestory je potřebné riešiť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č 532/2002 2. z , 
ktorou sa ustanovuj ú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

V priebehu konania boli podané námietky od účastníkov konania a to. 
Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 39/2016/SCŽSK-112 zo 
dňa 16.05.2016. 

Stavebný úrad námietkam vyhověl v plnom rozsahu nakol'ko ho to zaviazal příslušný 
čestný správný orgán a to Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor CDaPK, Námestie 
osloboditePov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. OÚ-LM-OCDPK-2016/005958-
002 zo dňa 04.05.2016. 

Obec Bobrovec zastúpená starostom obce, příslušný stavebný úrad, kompletně posúdil 
návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona azistil, že umiestnenie stavby 
zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám neodporuje, 
ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie stavby nie je v rozpore so zámermi rozvoja 
města Liptovský Mikuláš. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu podl'a § 47 a § 48 stavebného zákona. 

Upozornenie: 
Toto rozhodnutie platí vzmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podPa § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateFa a ostatných účastníkov územného konania. 

P o u č e n i e : 
PodPa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolat'. Odvolanie podPa § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného 
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 1989/41 Liptovský 
Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, A. 
Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

Poplatok: Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov: 
- § 4 ods. 1 písm. a) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: obec. 

Doručuje sa 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Ing. Ladislav Sedlák, PhD. 
starosta 
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Toto oznámenie 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 podťa § 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, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica, 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva vLiptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 

Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeFov 1, 

031 41 Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. osloboditel'ov 1, 

031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš, 
- Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 

osloboditeFov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš, 
- Okresné riaditePstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 

031 46 Liptovský Mikuláš, 
- Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, Odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš, 
v v \/ 

- Město Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. ZP a poPnohospodárstva, Stúrova 
1989/41, 031 042 Liptovský Mikuláš, 

- Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 
042 Liptovský Mikuláš, 

- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
- Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 

Žilina, 
- FIN.M.O.S., a. s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava, 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
- Obec Bobrovec, Bobrovec 110, 032 21 Bobrovec 
- Správa ciest ŽSK, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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