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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05801-03/BRM V Liptovskom Mikuláši: 21.11.2016 
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 
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy křižovatky na eeste 
111/2321, ulica J. Růžičků a Požiarnicka ulica, Liptovská Ondrašová" 

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

Stavebník město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 00 315 524 podal dňa 06.09.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Stavebné úpravy křižovatky na eeste III/2321, ulica J. Růžičků a Požiarnicka ulica, 
Liptovská Ondrašová", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 360/1 a KN-C 
1014/1 (KN-E 11101) v k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 
konanie. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. 
ÚRaSP 2016/04598-03/VY dňa 16.08.2016. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podťa § 120 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 a bývanie,' § 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 podldadov rozhodlo takto: 

Stavba „Stavebné úpravy křižovatky na eeste III/2321, ulica J. Růžičků 
a Požiarnicka ulica, Liptovská Ondrašová", ktorá bude umiestnená na pozemkoch pare. č. 
KN-C 360/1 a KN-C 1014/1 (KN-E 11101) v k. ú. Liptovská Ondrašová sa podPa § 66, 
ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) 

p o v o 1' u j e. 
Popis stavby: 

Predmetom stavebných úprav bude riešenie úpravy stykovej křižovatky na eeste 
111/2321 s ulicami J. Růžičku a Požiarnickej ulice, ktorá spája dve súbežné komunikácie. 

Cieťom 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 
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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 rnieste priechodu znížený na úroveň vozovky. Stavebne upravená 
křižovatka umožní premávku vozidiel dlžky nad 9,0 m. 

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

Stavba nie je členená na stavebné objekty. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Martin Uličný, 5049*12 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Napojenie na komunikačnú sieť: 
- Napojenie na komunikačnú sieť je jestvujúce, jeho riešenie nie je predmetom tohto 

rozhodnutia. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
Umiestnenie stavby „Stavebné úpravy křižovatky na ceste III/2321, ulica J. Růžičků 

a Požiarnicka ulica, Liptovská Ondrašová" bude realizované podFa rozhodnutia o umiestnení 
stavby vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚRaSP 2016/04598-03/VY dňa 
16.08.2016 a podFa zakreslenia v projektovej dokumentácii, ktorá tvoří neoddeliteFnú súčasť 
tohto rozhodnutia. 

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

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podťa 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 doplňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /, příslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 

- Stavba bude ukončená do 31.07.2017. 
- Spósob uskutočňovania: dodávateFsky. 
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi 

stavebnému úřadu zhotoviteFa 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 hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
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podmienky z hradiska architektury: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuTu na viditelnom mieste pri 

vstupe na stavenislco, 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 pri Táhlých 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 nehnuteTností. 

- 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 vlastně 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 výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 

s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve 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 odovzdať len 

oprávnenej osobě v zmysle „zákona o odpadoch", pričom je potřebné upřednostnit' ich 
zhodnotenie (zberné suroviny, mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných 
odpadov príp. bitumenových zmesí) pred zneškodněním (skládka odpadov). Na 
stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie zhromažďovanie 
odpadov zo stavby alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CDaPK 
- V plnej iniere dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM. 
- Pri zásahu do telesa cesty č. III/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 dovodu 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. 
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- Případné znečistenie cesty bude bezodkladné odstraňované, výkopový materiál bude 
umiestnený mimo vozovku cesty. 

Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Detašované praeovisko Střed 
- spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej úpravy křižovatky na ceste 111/2321 s 

obmedzeniami dopravy v úsekoch, 
- v případe dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách (cestách) zasiahnutých 

záberom stavby postupovat' v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 
písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v plat. znění, 

- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámit' Uradu 
logistického zabezpečenia MO SR, odboru vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě katastra Liptovská Ondrašová, pare. č. KN-C 360/1, 1014/1 sa 

nachádzajú podzemně NN vedenia, nadzemné NN vedenia vzdušné a podpěrné body. 
Zakreslenu orientační! 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 podFa příslušných noriem STN. (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu lO.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 
prizvať 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 a i 
podzemné vedenia třetích osob. 

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

správě. Trasu veřejného vodovodu averejnej 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. 

mailto:dicvd@mil.sk
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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 prizvať zástupců našej spoločnosti. Kontakt - Ing. 
Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932. 

JP - Distribúcia, a.s. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o přesné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potřebné zaslať na adresu SIM' -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom 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 lOOm, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovatePa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) 
najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečit' přístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie 
činností 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 híbku 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 

http://www.spp-distribucia.sk
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zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 
150 000,- €, 

- 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 respektovat' a zohPadniť 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, kontrolně 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 k porušeniu plyn. rozvodu. 

Slovák Telekom, a. s., 
- Toto Vyjadrenie je oprávněný použit' iba správca dotknutej pozemnej komunikácie 

podPa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii na diaPnici, cestc alebo miestnej 
komunikácii. 

- V případe ak toto Vyjadrenie jako 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 k si 
stavebník nesplní povinnost' podFa bodu 3. 

- (3.) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenu 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 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 uzavřieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' 
překládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateťa, 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 
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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. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s. r. o., je potřebné zo strany žiadateťa zabezpečit' nadzemný sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššic uvedených podmienok ochrany zariadení jc porušením povinností 
podl'a § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 
dovodov 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 žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateťov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom, a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti 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 ohťadu 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 podťa stavebného zákona a následne realizácie výstavby, žiadatel' 
nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' 
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Žiadateťa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteťnosť na veřejnú 
elektronickú komunikační! sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikační! přípojku. 

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

- Přílohy k vyjadreniu: 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateťa 

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 prevádzkovateťa 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. 

- 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 pokiať 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit' žťabovaním. Všetky vynútené 
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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 prevádzkovatďov 
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. přípojky ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia 
Dalej pri akýchkohvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatřeni a 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) 

- preukázatel'né 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 prevádzkovateba 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 prevázkovatďa a správců PTZ: 
- V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. 
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 

právnej povinnosti podFa § 68 zákona č. 351/201 1 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 zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podFa §68 
zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 
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FIN.M.O.S. a.s. 
- Akékol'vek práce týlcajúce 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, 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. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Město Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev pod č. ŽPD-2016/03558— 
002/LEN zo dňa 28.04.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva pod. č. OIJ-LM-OSZP-2016/005793-002-MA zo dňa 
06.05.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU—LM-OSZP-SVS 2016/005791-002/Li zo dňa 02.05.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia pod. č. OU-LM-OKR-
2016/001665-051 zo dňa 02.05.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod. č. 
OU-LM-OCDPK-2016/005958-002 zo dňa 04.05.2016 

- Okresné riaditeťstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-359/2016 zo dňa 12.05.2016 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 
AMdpS-1-927/2016 zo dňa 02.06.2016 

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných 
služieb zo dňa 02.05.2016 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600024673 zo dňa 31.05.2016 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 2464/2016/MH zo dňa 05.05.2016 
- SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/28565/PP/Hn/2016 zo dňa 20.05.2016 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611611714 zo dňa 03.05.2016 
- Michlovský s.r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s. pod č. BB -

1075/2016 zo dňa 20.05.2016 
- Verejnoprospešné služby pod č. 94-20/2016 zo dňa 20.05.2016 
- FIN.M.O.S., a.s., pod č. PL/2016/1 zo dňa 04.05.2016, pod č. PL/2016 1004 zo dňa 

04.10.2016 
- 02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 02.05.2015 
- IMAFEX, spol. s r.o., pod č. JK-VY-20160503_2 zo dňa 03.05.2016 
- PROFI - NET s.r.o. zo dňa 09.05.2016 
- LiptovNet, a.s., pod č. JP-VY-20160503-1 zo dňa 03.05.2016 
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- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 05.05.2016 
- Energotel a.s., pod č. 051-TÚ/2016/Št zo dňa 13.05.2016 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
v zrnysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', ňebola 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 
je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
v 

SC ZSK, technicko - správný úsek pre región Liptov 
1. Stavebnou úpravou křižovatky bude zachovaná jestvujúca voťná šířka cesty! 
2. K vytýčeniu bodov stavby žiadame přizvat' zástupců SC ZSK - 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 živičná 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. 
8. Pri preberacom konaní za účasti stavebníka, zhotovitefa, čestného správného orgánu a 

správců cesty III/2321 požadujeme odovzdať správcovi cesty projektoví! 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 ZSK). 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 a po ukončení prác v telese cesty 

odovzdať miesto zásahu zástupcovi správců cesty 
- dodržať schválenú PD, akékoťvek 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 odíranou čiastočnej uzávierky 
cesty III/2321, podťa 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. 
č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný správný orgán. 

Požiadavkám sa vyhovuje v plnom rozsahu. 
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Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 

stavebné povolenie z hl'adísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju 
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 a 43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 06.09.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie „Stavebné úpravy 
křižovatky na ceste III/2321, ulica J. Růžičků a Požiarnicka ulica, Liptovská Ondrašová", 
ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 360/1 a KN-C 1014/1 (KN-E 11101) v 
k. ú. Liptovská Ondrašová od žiadatďa města Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524. Dňa 27.09.2016 stavebný úrad oznámil začatie konania 
a upustil od miestneho zisťovania aj od ústného pojednávania, nakoPko sú mu poměry v danej 
lokalitě dostatečné známe a žiadosť poskytuje dostatečný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby a stanovil lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania na 
vznesenie pripomienok. Po doložení všetkých potřebných dokladov a stanovísk, nakoPko 
neboli zistené nedostatky a překážky ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, 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 SÚ města Liptovský Mikuláš. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpismi z listov vlastníctva č. 5240 a 4401 vyhotovenými 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 15.06.2016. 

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov § 4. 
ods. 1, písrn. „a" je obec od poplatku oslobodená. 

PodPa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podPa § 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 a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeFov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov 
preskúmatel'né súdom. 

Poučenie: 
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Doručuje sa 
- město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou sa toto rozhodnutie doručuje formou veřejnej 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 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 města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obeou 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 
- 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 ZP - úsek ŠSOH, 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, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

- Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- 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 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- FIN.M.O.S., a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 

30  - 1 1 -  201  15 -12- 201 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

3 0 -11- 201 
Oznámené iným spósobom (akým) .. AVi^PAV.dňa: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

ME3TOKÝ ÚRAO 
931 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

0 - 1  


