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

Číslo: URaSP 2016/06876-05/VY V Liptovskom Mikuláši: 31.05.2016 
Vybavuje: Ing. Miroslav Vyparina 
Tel.: 044/5565341 
E-mail: m.vyparina@mikulas.sk 

Vec: Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš (IČO: 
00315524) - žiadosť o stavebné povolenie 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

STAVEBNÉ POVOLENIE 
Stavebník Město Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524) podal dňa 12.04.2015 a doplnil dňa 30.05.2016 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „CESTA OKOLO TATIER -
CYKLOCHODNÍK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - II. ETAPA, ÚSEK KM 4,080 - 5,452" -
liniová stavba na pozemku pare. č. KN-C 6658/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš na pozemku 
pare. č. KN-C 1057, KN-C 975, KN-C 1001 (KN-E 1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 
(KN-E 1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo 
vydané obcou Bobrovec č. ÚRaSP 2015/05863-03/VY dňa 08.12.2015 a nadobudlo 
právoplatnost' 12.01.2016. 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný špeciálny stavebný úrad příslušný podfa § 
3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (čestný zákon) v znění 
neskorších predpisov, v nadváznosti na ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov §5 písni, a/ 
zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
prerokoval žiadosť stavebníka podťa § 62 a 63 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti 
rozhodol takto : 

Stavba „CESTA OKOLO TATIER - CYKLOCHODNÍK LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ - II. ETAPA, ÚSEK KM 4,080 - 5,452" - liniová stavba na pozemku pare. 
č. KN-C 6658/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš na pozemku pare. č. KN-C 1057, KN-C 975, 
KN-C 1001 (KN-E 1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 (KN-E 1559/151) v k. ú. Liptovská 
Ondrašová podťa zakreslenia vprojektovej dokumentácii a v kópii z katastrálnej mapy, 
ktorá tvoří neoddeliteťnú časť tohto rozhodnutia sa podťa § 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona 

p o v o l '  u j e  

ako dočasná stavba vzmysle podmienok nájomnej zmluvy zo dňa 30.05.2016 uzatvorenej 
medzi Pozemkovým spoločenstvom komposesorát Ondrašová a mestom Liptovský Mikuláš. 
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Popis stavby: 
Začiatok předmětného úseku trasy cyklopešieho chodníka je situovaný v km 4,080 

kumulatívneho pracovného staničenia cyklotrasy Žiar - L. Mikuláš - Lipt. Trnovec, cca 60 m 
od JV nárožia areálu COV Liptovskej vodárenskej spoločnosti v Lipt. Mikuláši a leží na 
koruně pravostrannej hrádze rieky Váh. Trasa v celom úseku je vedená východným smerom 
po telese hrádze až po koniec úseku v km 5,452, ktorý sa nachádza na okraji cesty 1/18 - ul. 
Palúčanskej na hranici okružnej křižovatky v tesnej blízkosti mosta ponad Váh. Celková 
dlžka cyklopešieho chodníka je 1,372 47 km. 

Cca. 105 m od začiatku úseku v km 4,185 trasy cyklopešieho chodníka vl'avo je 
navrhnuté odpočívadlo pre cyklistov s architektonickou a funkčnou vybavenosťou. V 
počiatočnom úseku po cca km sa v jednotlivých úsekoch trasy chodníka teleso hrádze na 
vzdušnej straně mierne rozšíri do disponibilného priestoru medzi oplotením areálov a pátou 
hrádze. 

V ďalšom úseku po km cca 4,870 je l'avý okraj zemného telesa vymedzený okrajom 
pril'ahlých pozemkov, resp. oplotením priemyselných areálov, garáží a rodinných domov. 
VzhPadom k stiesneným pomerom sa svah v jednotlivých úsekoch spevní polovegetačnými 
panelmi, alebo zabezpečí opomými múrikmi. Na protiPahlej straně sa nachádzajú v 
uvedenom úseku břehové múry, ktorých povrch sa opraví a koruna múrov sa v celom 
priebehu zabezpečí ocel'ovým madlom. V úsekoch strmých svahov, oporných múrov a zo 
strany od Váhu, kde nie sú břehové múry sa osadí ochranné ocelové zábradlie. 

V km 4,884 sa vybuduje polopriamy přístup k přechodu pre chodcov v mieste 
křižovatky cesty 11/584 a ul. M.R. Stefánika. Súčasne sa upraví směrovací ostrovček 
křižovatky. Káblové vedenia NN a telekomunikačně káble DK, OOK vedené medzi okrajom 
cesty 11/584 a hrádzou sa v úseku km cca 4,865 - 5,010 ochránia chráničkami (bez 
překládky). 

V úrovni km 5,060-5,140 sa teleso hrádze v blízkosti radových garáží zabezpečí 
vegetačnými panelmi. 

V úrovni km 5,150 sa v ploché zelene medzi posledným radom garáží a cestou 11/584 
zriadi spevnená plocha pre osadenie zariadení SVP š.p. PV Piešťany. Plocha po obvode sa 
ohradí oplotením. Zariadenia SVP sa připoj a na zdroj elektrickej energie a telefónnu 
přípojku. Celý areál sa od cesty 11/487 oddělí pásom zelene s výsadbou stromovej a kríkovej 
zelene. 

V ďalšom priebehu vedie cyklopeší chodník v základnom šírkovom usporiadaní 
dopravného pásu š. 3,00 m ohraničeného na vofnej straně betonovými obrubníkmi a 
krajnicou š. 0,25 m až po úroveň oploteného areálu hotela Jánošík. 

V km 5,267 - 5,395 prechádza trasa chodníka stiesneným priestorom vymedzeným 
břehovým múrom vpravo a oplotením, resp. okrajom hotela Jánošík vťavo. V uvedenom 
úseku sa šířka chodníka postupné zúži z 3,00 m na min. 1,75 m v mieste existujúcich 
schodov z terasy hotela. V uvedenom úseku sa nachádzajú na koruně hrádze aj 2 mobilné 
objekty a j eden múraný objekt SVP š.p.OZ Piešťany. Mobilné objekty sa přesunů na 
novovybudovanú plochu pri garážach a múraný sklad sa zbúra. Elektrické a slaboprúdové 
přípojky objektov sa zrušia, ponechá sa a ochrání len NN káblová přípojka do objektu 
limnigrafu situovaného za břehovým múrom zo strany od toku Váhu. V mieste zúženia 
chodníka sa zriadia dopravno-bezpečnostné úpravy na povrchu chodníka a miesto sa 
zabezpečí dopravným značením. 
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V záverečnom úseku je chodník vedený popři oplotení areálu hotela a v km 5,450 sa 
pripája na chodník vedený popři priPahlom okraji cesty 1/18. V mieste prepojenia 
chodníkových úprav sa premiestni do bezkolíznej úpravy existujúci stožiar VO. 

Koniec úpravy cyklopešieho chodníka je situovaný do miesta existujúceho 
bezbariérového přechodu pre cyklistov a chodcov, čo zabezpečuje jeho nadvaznosť a 
bezprostředné přepoj enie na stávajúce trasy cyklistickej a pešej dopravy. 

Z hl'adiska priestorového a konštrukčného riešenia je cyklopešia trasa navrhovaná v 
základnom usporiadaní ako spoločný oboj směrný komunikačný dopravný pás pre cyklistov a 
chodcov šířky 3,0 m vedený po telese pravostrannej hrádze Váhu. Vo váčšine úseku je 
chodník zo strany od rieky Váh ohraničený břehovým múrom. V miestach prieluky 
břehového múra sa osadí zo strany od toku ochranné bezpečnostně zábradlie. Na protiPahlej 
straně vPavo je v jednotlivých úsekoch chodník vedený v dotyku s existujúcou zástavbou 
žádných traktov areálov hotela Jánošík, autoumyvárne s pneuservisom, predajne 
GastroGlass, Stavebniny, radových garáží, oplotením rodinných domov, opuštěných areálov 
bývalých Kožiarskych závodov a železničného vojska. 

Konštrukcia cyklopešieho chodníka s pojazdnou a pochódznou vrstvou z asfaltového 
betonuje lokálně kombinovaná s dlážděnou úpravou z betónovej dlažby. Priestorové riešenie 
chodníka zachovává v zásadě póvodný povrchový systém odvodnenia do priPahlého terénu 
(bezbariérové vedenie cyklopešieho chodníka v koruně hrádze), ktoré je podPa miestnych 
podmienok je kombinované so vsakovacími trativodmi. 
Priestorové usporiadanie 

Směrové vedenie cyklopešieho chodníka je určené priebehom pravostrannej hrádze 
rieky Váh. Riadiaca os směrového vedenia je vedená v polohe pravého okraja (zo strany od 
Váhu) pojazdnej plochy povrchu chodníka, pričom voPne sleduje vo vzd. min 0,25 m okraj 
hrádze, resp. priPahlý okraj existujúcich břehových ochranných múrov. Směrové vedenie 
pozostáva z kruhových oblúkov R = 15 m až 3.400 m a medziPahlých priamych úsekov. 

Výškové vedenie rovnako ako směrové v zásadě koresponduje s úrovňou vedenia 
hrádze, pričom vyrovnává jej výškové imperfekcie tak, aby nedošlo k zníženiu jej výšky. 
Niveleta má sklon 0,00 až 6,00%, pričom maximálny sklon dosahuje v krátkých úsekoch pri 
hoteli Jánošík v napojení na existujúci chodník na konci úpravy. Lomy výškového polygonu 
sú zaoblené vydutými a vypuklými výškovými oblúkmi s polomermi 100 m - 3.400 m a na 
konci úpravy polomerom 30 m. 

Celková dížka cyklopešieho chodníka je 1.372,47 m. 
VzhPadom na priestorové podmienky (výškové a rozhPadové poměry) v mieste 

přechodu pre chodcov v križovatke c 11/5844 a ul. Štefánikovej je navrhnutý polopriamy 
přístup k přechodu pomocou zjazdnej rampy pozostávajúcej z 3 protisměrných oblúkov, 
maximálnym pozdlžnym sklonom 8%, dlžky 51,18 m a na ňu kolmým přepojovacím 
úsekom dí. 8,35 m s maximálnym pozdlžnym sklonom 7% a připojením na cestu 11/584 v 
sklone 0,5%. 
Sirkové usporiadanie 
Základné šířkové usporiadanie cyklistického pásuje následovně: 
- šířka pásu pre cyklistov a chodcov 3,00 m 
- bezpečnostný odstup (min.) 0,25 m 
- šířka nespevnenej krajnice (min.) 0,25 m 
- celková vofná šířka chodníka 3,50 m 

Vzhfadom na stiesnené poměry v mieste objektu hotela Jánošík je chodník lokálně 
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zúžený v km 5,37600 - 5,38900 dí. 13,0 m, pričom najváčšie zúženie je v mieste 
vonkajšieho schodiska z terasy hotela v šírke 1,75. Uvedená úprava je zabezpečená změnou 
povrchu chodníka, dopravným značením a retardérom s ciel'om eliminovat' vzájomné 
ohrozenie a zabezpečit' bezpečnú koexistenciu medzi užívatel'mi chodníka (chodci, cyklisti, 
korčuliari). 

Zemné teleso a konštrukcia chodníka 
Zemné teleso vzhl'adom na charakter objektu a jeho polohu představuje v súlade s 

existujúcim stavom teleso hrádze vedené prevažne v násypovej figúre. Lokálně, kde hrádza 
nedosahuje potrebnú výšku sa dosype, resp. kde nemá požadovanú šířku min. 3,50 m sa 
teleso rozšíri na vzdušnej straně hrádze. Tam, kde to priestorové podmienky (hranica 
zástavby, oplotenia , pozemkov) neumožňujú sa okraj svahov zabezpečí krátkými opornými 
múrikmi s betonových (plotových) prefabrikátov, svahovým opevněním z vegetačných 
panelov, alebo břehovým opevněním z lomového kameňa do betonového lóžka hr. 300 mm. 
V rámci uvedenej úpravy sa zachová přístup pre správců toku k pate břehového múru. 
Podložie zemného telesa pod chodníkom sa zhutní na Edef,2 = min.30MPa (v miestach kde sa 
požadované zhutnenie nedosiahne sa upraví podložie). 

Medzi bitúmenovými vrstvami pre zabezpečenie dokonalého kontaktu sa aplikuje 
spojovací postrek. 

Lokálně v mieste kde je potřebné zvýšit' pozornost' v mieste zvýšeného nebezpečia 
(překážka, přechod cez cestu, zúžený chodník, a pod.) je navrhnutá dlážděná úprava z 
kamenných kociek, alebo z farebnej zámkovej dlažby do betonu: 

betonová dlažba bezšpárová zámková DL.B-ZD; 80 mm 
štrkopiesok (pieskový podsyp) ŠP 0-4; 40 mm 
podkladový betón C 16/20 BII; 100 mm 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 150 mm 
Spolu 370 mm 

Zásady odvodnenia 
Odvodnenie chodníka je riešené v zásadě v súlade s existujúcim stavom. Povrchová voda z 
cyklopešieho chodníka sa v úsekoch kde nie sú břehové múry odvedie pozdížnym a 
priečnym sklonom na okraj hrádze smerom na břehové opevnenie koryta Váhu. V miestach s 
břehovými múrmi sa odvedie nestmelená vrstva zo štrkodrviny SD 31,5 Gc 150 mm na 
protďahlú stranu na svah hrádze a odtial' do priPahlého terénu. Spevnenie chodníka je 
navrhnuté po úroveň břehových múrov a z toho dovodu sa styk oboch konštrukcií zabezpečí 
hyroizolačnou fóliou. 

Lokálně v úseku pri budově areálu hotela Jánošík sa povrchová voda odvedie do 
drenážnej vrstvy popři okapovom chodníku, resp. oplotení a odtial' do vsakovacieho 
trativodu. 

Odvodnenie cesty 11/584 v mieste přechodu pre chodcov zo strany od navrhovaného 
chodníka je riešené dlážděným rigolom z betonových tvárnic dí. 19,5 m. 

Účel stavby: 
Navrhovaný cyklopeší chodník vedený po nábřeží Váhu vytvára předpoklady pre 

pokračovanie cyklopešej trasy v smere k vodnej nádrži Liptovská Mara a naplnenia 
ciePového záměru na zabezpečenie dopravno-obslužnej a rekreačno-športovej funkcie v 
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přepojení zdrojov a ciel'ov cyklistickej dopravy, ako i východiska na cyklistické trasy v jeho 
okolí. Navrhovaný úsek ako súčasť už existujúceho cyklistického chodníka bude plniť 
funkciu turisticko-rekreačnej trasy poskytujúcej športové ale i rekreačně zázemie v oblasti 
Liptovského Mikuláša. V súlade s uvedeným je vybudovanie navrhovaného úseku 
cyklopešieho chodníka v súlade s územnoplánovacími zámermi města. 

Druh stavby: dopravná stavba 

Súvisiace časti objektu a drobné objekty: 

- Súvisiaeimi drobnými objektmi sú oporné múriky: 
- Oporný múrik z betonových (plotových) tvárnic š. 0,40 m vfavo v 4,79000 - 4,87100. 

Kolmý múrik navrhnutý ako gravitačný výšky 1,65 m, dlžky 81,0m je založený 
plošné. Na múre bude železobetonová římsa, do ktorej je osadené ocePové zábradlie. 
V mieste múrika sa nachádza póvodné nestabilně zabezpečenie svahu z betonových 
panelov, ktoré sa odstráni. V km 4,631 19 - 4,665 00 sa zriadi pásová betonová 
podmurovka výšky 0,60 a šířky 0,40 m v dlžke 34,25 m. Do podmurovky sa osadí 
ocePové zábradlie. Podmurovka sa zriadi vo vrchnej časti strmého svahu hrádze 
zabezpečeného zo strany priPahlého pozemku betonovým panelom, ktorý sa ponechá. 

- Povrchová úprava existujúcich břehových ochranných múrov: 
- VzhPadom na čiastočne poškodený povrch stávajúcich břehových múrov situovaných 

v koruně návodnej strany hrádze sa tieto povrchy v rámci predmetnej stavby opravia. 
Najprv sa odstránia uvoPnené časti omietky otryskaním vodným lúčom. Následne sa 
vypadnuté časti omietky vyspravia novou omietkou. Na závěr sa pohPadová časť 
múrov zabezpečí zjednocujúcim torkretovým nástrekom v šedom odtieni. Celková 
dížka uvedených úprav představuje cca 619 m 

- Úprava v križovatke cesty 11/584 (ul. Revolučná, Jánošíkovo nábrežie) a ul. generála M. 
R. Štefánika z dóvodu zabezpečia bezpečného přechodu pre chodcov (cyklistov) v 
priestore úrovňovej křižovatky c 11/584 a Štefánikovej ul. zo strany od navrhovaného 
cyklopešieho chodníka cez směrovací středový ostrovček v križovatke na protiPahlý 
chodník na ul. Štefánikovej sú navrhnuté nasledovné úpravy: 
- zriadenie krátkého odbočovacieho a připojovacieho pruhu pre cyklistov na JZ okraji 

cesty II. triedy situovaného za krajnicovým rigolom z bet. tvárnic šířky 2x250 mm 
úprava geometrie smerovacieho ostrovčeka v križovatke so zabezpečením okraj a 
chodníkovým obrubníkom a spevnením bezbariérovej chodníkovej časti zámkovou 
dlažbou preznačenie vodorovného a zvislého dopravného značenia v križovatke 

- Přeložka štípa YO 
- Na konci úpravy chodníka v mieste pripojenia na jestvujúci chodník pri ceste 1/18 sa 

nachádza existujúci stožiar veřejného osvetlenia (VO), ktorý bude potřebné přeložit' 
mimo navrhovaný chodník cca. m severovýchodně k oploteniu areálu hotela Jánošík, 
bližšie ku přechodu pre cyklistov a chodcov. Póvodný stožiar sa přeloží na nový 
základ a jestvujúce vedenie VO sa predíži cez káblovú spojku. 

- Vegetačně úpravy: Z dóvodu estetického a vizuálneho začlenenia nového areálu SVP š.p. 
OZ Piešťany situovaného v úrovni km 5,150 chodník a medzi radovými garážami a 
cestou 11/584 sa osadí v páse deliacej zelene okrasná stromová a kliková zeleň 
následovně: 
- Pozdíž oplotenia zo severnej a východnej strany v tvare „L" sa v dí. 12,0 m vysadí 

živý plot z kríkov Ligustrum vulgare/ zob vtáčí doplněný kríkmi Spiraea x van 
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Houttei / tavoFník (s výslednou udržiavanou výškou cca 1,8- 2,0 m). Výsadbový spon 
do živého plota sa zrealizuje ks do 1 bm. 

- Pred živý plot zo strany od cesty pozdíž Jánošíkovho nábrežia sa vysadia vo vzd. min 
5,0 m stromy Acer pseudoplatanus / javor horský v spone vzdialenosť výsadby cca 6-
8 m. 

- Spevnené plochy 
- V blízkosti nového oploteného areálu SVP š.p., súbežne s oplotením z jeho severnej 

strany, sa na úkor pásu zelene zriadi spevnená plocha (nika) pre vyhradené odstavné 
státie jedného vozidla údržby SVP š.p. s rozmermi 9 x 3m. Plocha sa pevní 
štrkodrvinou hrůbky 300 mm. Přístup na plochu bude z existujúcej prístupovej cesty 
ku garážam. 

Úprava limnigrafu SHMÚ 
V km 5,325 sa nachádza za břehovým ochranným múrom zo strany od toku Váhu 

pravostrannej hrádze limnigrafická stanica SHMÚ Bratislava, ktorá pozostáva s vodomerenej 
laty, snímačov v toku a objektu s technologickým vybavením. Zariadenia SHMÚ sú 
napájané zo záložného akumulátorového zdroj a a přenos dát zo stanice je zabezpečený 
sieťou GSM bez pozemných liniek. Na západnej stene je osadený elektroměrový rozvádzač 
RE, ktorý slúži pre napojenie susedných zariadení SVP na zdroj elektrickej energie. Bodom 
napojenia je rozpojovacia istiaca skriňa bytového domu medzi areálom Hotela Jánošík a 
autoservisom. Uvedený objekt a zariadenia SHMÚ nebudú stavbou chodníka priamo 
dotknuté. 

Na opačnej straně břehového múru je situovaný v trase cyklopešieho chodníka 
mobilný objekt - buňka z laminátu rozměru 2,0x2,5x2,5 m. V bunke sa nachádza datové 
zariadenie pre zber a přenos údajov přepojené do objektu limnigrafu SHMÚ. Buňka je 
připojená na nadzemnú TF linku s príp. bodom na stípovom objekte na Jánošíkovom nábřeží 
závěsným káblom cez bytový dom. Buňka je slaboprúdovým vedením přepojená s objektom 
SHMÚ a silnoprúdovým vedením připojená na elektrická energiu z elektroměrového 
rozvádzača RE, osadeného na objekte limnigrafu. 

Vzhfadom na kolíziu chodníka sa buňka odpojí od zdroja EE a TF linka sa zruší. 
Objekt sa v rámci SO 280-00 premiestni na plochu pri garážach a bude ďalej slúžiť ako sklad 
pre potřeby SVP. Technologické zariadenie sa premiestni do objektu SHMÚ. Podzemné 
vedenie existujúcej NN přípojky do elektroměrového rozvádzača na objekte limnigrafu, 
ktoré koliduje s trasou cyklopešieho chodníka, sa uloží do chráničky. Ostatné vedenia NN a 
TF sa odstránia. 

Přeložka zariadenia SVP 
V úrovni km 5,150 sa zriadi v disponibilnej ploché zelene spevnená plocha zo 

štrkodrviny a cestných panelov 7,6 x 8,3 m pre osadenie UNIMO buňky a mobilného skladu 
pre potřeby údržby SVP š.p. OZ Piešťany, ako náhrady za uvofnenie priestoru pre cyklopeší 
chodník pri hoteli Jánošík. 

Plocha sa spevní štrkodrvinou hr.200 mm a pod zariadenia SVP sa osadia póvodné 
čestné panely 3000x2000x150 mm zo stanoviska objektov pri hoteli Jánošík, ktoré sa doplnia 
novými panelmi do vymedzenej plochy. Přístup na plochu bude úrovňový z cesty 11/584 po 
prístupovej ceste ku garážam. 
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UNIMO buňka bude připojená na elektrická energiu káblovým vedením CYKY-J 
4xl0mm2 dlžky cca 10 m z elektroměrového rozvádzača RE, osadeného na pril'ahlej straně 
radových garáží. Přípojka bude uložená v chráničke FXKVR 40. 
Súčasťou objektu je aj nová telefónna přípojka, ktorú na náklady stavby zriadi na vyžiadanie 
Slovák Telekom a.s. v prospěch SVP š.p. OZ Piešťany. 
rámci objektu sa na novej ploché SVP pri radových garážach zriadi po obvode plochy 

oplotenie zo zváraného poplastovaného pletiva výšky 2,0 m, dlžky 28 m s jednou vstupnou 
bráničkou šířky 1,10 m. 

Odpočívadlo pre cyklistov 
V km 4,185 trasy cyklopešieho chodníka vFavo je navrhnuté odpočívadlo pre 

cyklistov. Odpočívadlo má pódorysne lichoběžníkový tvar s rozmermi cca 20,0 /14,0 x 5,50 
m. Odpočívadlo je umiestnené na násypovom telese výšky cca 1,6 m přimknutého k telesu 
hrádze. Plocha odpočívadla sa spevní zámkovou dlažbou hrábky 370 mm (ako v SO 153-00). 
Okraj spevnenej plochy sa ohraničí záhonovým betonovým obrubníkom a krajnicou šířky 
0,25 m a zabezpečí dřeveným oplotením z palisád. Vybavenie odpočívadla z konštrukcie z 
dřevených trámov hr.120 mm bude tvoriť prístrešok s rozmerom 6,0x4,0 m s výškou 2,50-
2,75 m, 4 komplety - lavičky so stolmi, stípový pátač s nástěnkou, svietidlá s napájaním zo 
solámeho zdroja, ocefové stojany na bicykle a odpadkové koše. 

Ochrana NN káblovcho vedenia 
V časti trasy cyklopešieho chodníka dojde k styku s existujácim káblovým vedením 

NN. Jedná sa o dva áseky. Prvý je v mieste přechodu cez cestu 11/584 od km 4,871 po km 
4,890. Druhý ásek následuje tesne za ním od km 4,920 po km 4,992. V obidvoch ásekoch 
bude existujáci kábel obkopaný a uložený do delených plastových ochranných chráničiek 
„KOPOS" typ KOPOHALF 110. Nad chráničky bude do výkopu uložená aj výstražná fólia 
š.33cm. DÍžka chráněných ásekov je 18,3m resp. 75,0 m. 

Ochrana OOK a DK Slovák Telekom 
Jestvujáci OOK ani kábel DK sa nebudá prekladať. Aby pri výstavbě nedošlo k 

poškodeniu káblov, káble sa v trasách pod cyklopeším chodníkom ochránia chráničkami 
uloženými v piesku. Chráničky sa vybudujá pred stavbou chodníka. Po odkopaní 3xHDPE 
rár a aj DK sa HDPE ráry a DK uložia do polených PE chráničiek DNI 10. PE chráničky a 
rezervné chráničky sa uložia do lóžka z piesku, nad lóžko sa uložia betonové krycie došky a 
výstražná fólia. DÍžka chráničiek bude 74,5m, 8,4m a 30,9m. 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 

- pozemku pare. č. KN-C 6658/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, KN-C 1057 v k. ú. 
Liptovská Ondrašová na základe zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania 
vodohospodářského majetku správcom a prevádzkovatefom cyklistického chodníka na 
koruně hrádze Váhu uzatvorená podfa § 51 Občianskeho zákonníka uzatvorenej medzi 
Slovenským vodohospodářským podnikom, štátny podnik amestom Liptovský Mikuláš 
zodňa 27.05.2016. 

- pozemku pare. č. KN-C 975 v k. ú. Liptovská Ondrašová na základe zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Vladimírom Zubajom a mestom Liptovský Mikuláš zo 
dňal6.02.2016 
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- pozemku pare. č. KN-C 1001 (KN-E 1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 (KN-E 
1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová v k. ú. Liptovská Ondrašová na základe 
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom komposesorát 
Ondrašová a mestom Liptovský Mikuláš zo dňa 30.05.2016 

Súhlas k záměru na pol'nohospodárskej pode vydal: 
- nevyžaduje sa 

Závazné podmienky uskutočnenia a užívania stavby : 
- Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

ktorú vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a. s. Bratislava, Středisko Lipt. Mikuláš, Ester 
Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Martin Súster, reg. č. 
5224* 12. Za správnost', úplnost' a realizovatefnosť stavby je zodpovědný projektant. 

- Overená projektová dokumentácia je neoddelitel'nou súčasťou tohto rozhodnutia pre 
stavebníka, ktorý je povinný ju archivovat' spolu so stavebným povolením počas 
existencie stavby. 

- Případné změny stavby, alebo změny v spósobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť 
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu. 

- Stavba nesmie byť začatá skór, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnost'. 
Právoplatnost' sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia. 

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou 
osobou na to oprávněnou podfa § 75 stavebného zákona. 

- Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných 
vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich 
ochranných pásmach třeba zabezpečit' ich ochranu prostredníctvom správcov týchto 
zariadení a počas prác postupovat' v súlade s ich podmienkami. 

- Stavba bude uskutočnená zhotovitefom. Zhotovitel' musí mať oprávnenie na stavebná 
činnost'. Stavebník v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámi špeciálnemu 
stavebnému úřadu názov a adresu dodávátel'a najneskór do 15 dní po ukončení 
výběrového konania. 

- Stavenisko má byť vytvořené na stavebnom pozemku v súlade s ustanoveniami § 43 i 
stavebného zákona a § 13 vyhlášky. 

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najma vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 
dbať na ochranu zdravia a osob na stavenisku. 

- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané příslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a příslušné technické normy. 

- Stavebník je povinný zabezpečit', aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, 
vhodné na použitie v stavbě podfa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti 
stavebných výrobkov předloží pri kolaudácii stavby. 

- V priebehu realizácie stavby je potřebné viesť stavebný denník podfa § 46d stavebného 
zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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- Na stavbě musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa 
uskutočňovanej stavby. 

- Terén okolo stavby móže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného 
pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespósobovali ich zamokrenie. 

- Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, 
že stavebník nesmie nadměrnými negativnými vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. 
hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod. 

- Pri realizácii stavby nesmie dójsť k znečisťovaniu komunikácií. 
- Stavebník je povinný uhradit' všetky případné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, 

ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 
- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 

V případe nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred 
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie. 

- Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby apožiada 
špeciálny stavebný úrad o kolaudáciu stavby. 

- Stavbu je možné užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
- Pri realizácii stavby je potřebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli 

uplatněné k stavbě zo strany dotknutých orgánov. 
- Stavebník je v případe nepředvídaného archeologického nálezu povinný dodržať 

povinnosti v zmysle § 127 odst. 2 stavebného zákona. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 
7, 974 31 Banská Bystrica vo vyjádření č. ASMdpS-1-1542/2015 zo dňa 29.10.2015 
s pripomienkami: 
- 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 platnom znění, 

- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámit' na 
odbor vojenskej dopravy Úřadu logistického zabezpečenia, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, fax: 0960 3 2 2 5 69, e-mail: dicvd@,mil.sk. 

- nezasahovat' do objektov mostných telies. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. č. 16, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 
KPUZA-2015/20175-3/80943/FUR zo dňa 13.11.2015 s pripomienkami: 
- ak počas stavebných prác dojde k akémukofvek archeologickému nálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného 
materiálu, hrobov, 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. 

Okresné riaditďstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 
osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. ORHZ-LM1-792/2015 zo dňa 
09.12.2015 bez pripomienok. 
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek 
štátnej správy odpadového hospodársťva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. 2015/010117-002/Mazo dňa 16.10.2015 s pripomienkami: 

- S odpadmi, ktoré budu 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 spracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej 
osobě. 

- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města 
Liptovský Mikuláš. 

- Odpady, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať 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 Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. 
Předměstská č. 1613, 010 01 Žilina vo vyjádření č. OU-ZA-OCDPK-2016/004844/2/BIL 
bez pripomienok. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie osloboditel'ov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. OU-ZA-OCDPK-
2015/012124-002 s pripomienkami: 
- V plnej miere dodržať stanovisko ODI ORPZ LM a SC ŽSK 
- V případe, že stavebnými prácami pri napájaní cyklochodníka na cestu č. 11/584 bude 

obmedzená čestná premávka, je nutné pred realizáciou prác požiadať v súlade s §7 
zákona č. 135/1961 Zb. po prechádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o vydanie 
povolenia na čiastočnú uzávierku cesty příslušný čestný správný orgán. 

- V případe, že pri napojení cyklochodníka bude nutný 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. 

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

- Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, 
připadne povolenia a rozhodnutia podFa iných právnych predpisov. 

Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 1/2015/1117/tsú-
654 zo dňa 20.11.2015 bez pripomienok. 

Slovenský vodohospodářsky podnik š. p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 
č. 36, 034 01 Ružomberok vo vyjádření č. CZ 1988/2016 dňa 21.01.2016 bez pripomienok. 
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Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. 4195/2015/PŠ zo dňa 08.01.2016 s pripomienkami: 
- V záujmovom území trasy cyklochodníka sa nachádzajú potrubia verejnej kanalizácie v 

našej správě, trasy potrubí vytýčíme na základe predloženej objednávky. 
- V súbehu inžinierskych sietí s veřejnou kanalizáciou žiadame dodržať pásmo ochrany 

verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 2,5 m od vonkajšieho 
pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Případné sporné úseky žiadame riešiť na 
mieste pred začiatkom prác s pracovníkmi našej spoločnosti. križovanie sietí žiadame 
riešiť v zmysle STN. 
V zmysle cyklochodníka žiadame všetky poklopy na revíznych kanalizačných šachtách 
upravit' do výšky budúcej nivelety chodníka. 

v 

Stredoslovenská energetika - distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina 
vyjádřením č. 4600020930 zo dňa 08.01.2016 s pripomienkami: 
- V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 

vedenia VN a NN, v správě SSE-D, a. s.. Od uvedených energetických zariadení žiadame 
dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a příslušných noriem STN. (, 
VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter). 

- 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, a. s. Vám na základe objednávky vytýči 
určený pracovník SSE-D, a. s. - Technická příprava a RP -p.Fiačantel.041/5196650. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí 
realizátor přizvat' zástupců SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto 
vyjadrenia. V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení 
zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a. s. Žilina. 

- Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
- Pred začiatkom prác v ochrannom pásme vedení VN, NN ako aj ochraně káblového 

vedenia-VN je potřebné kontaktovat' pracovníkov SSE a. s., Oblastná kancelária údržby 
Liptovsky Mikuláš, Peter Fiačan-vedúci, tel. 0907 822 067, e-mail peter.fiacan@sse.sk, 
ktorý stanoví podmienky pre práce v ochrannom pásme vedení NN v zmysle Zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike par.36 ods. II. 

- V případe Vášho záujmu o přeložku uvedeného vedenia z Vašej nehnutefnosti, túto je 
možné vykonat' v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §38 "Přeložka elektroenergetického 
rozvodného zariadenia. Projektovú dokumentáciu přeložky NN spolu s jednopólovou 
schémou napojenia požadujeme předložit' na odsúhlasenie SSE-D, a. s.. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. 

02 Slovakia, s. r. o., Einštainova 24, 851 01 Bratislava vo vyjádření zo dňa 02.11.2015 bez 
pripomienok. 

Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. 6611523960 zo dňa 
26.10.2015 s pripomienkami: 
- Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovák Telekom, a s 

mailto:peter.fiacan@sse.sk
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- 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 neoddelitel'nou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný respektovat' následovně: 

- Toto vyjadrenie je oprávněný použit' iba správea 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 parcelné 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 spracováním 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 žiadatel'a, 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 definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a s , je potřebné zo strany 
žiadateťa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podPa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění 

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoťvek 
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 VzhFadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateťov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a s. týmto 
upozorňuje žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateťov 
týchto zariadení 
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- 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 ohFadu 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 

- Žiadatefa 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 obsahuj úci záujmové územie žiadatefa 

Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. ZA-2774/2016 zo 
dňa 26.01.2015 s pripomienkami: 
- Stavebník je povinný ešte v čase začatia stavebných prác disponovat' platným 

vyjádřením spoločnosti Slovák Telekom, a. s, o existencii podzemných vedení a 
rádiových trás spoločnosti Slovák Telekom , a. s. v mieste stavby. 

- V případe, že v mieste stavby dojde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami 
spoločnosti Slovák Telekom , a. s., je stavebník povinný: 
a) zabezpečit', aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený 

do projektovej dokumentácie 
stavby, podfa ktorej sa budú stavebné práce realizovat'; 

b) dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovák Telekom, a. s. stanoví pre ochranu 
svojich vedení a rádiových trás, 
najma je stavebník povinný zabezpečit' vytýčenie vedení na povrchu terénu pred 
začatím stavebných prác a zachovanie značiek v terénne; 

c) dodržať povinnosti podfa zákona č, 351/2011 Z. z, o elektronických komunikáciách 
týkajúce sa ochrany veřejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení; 

d) opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady 
v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovák Telekom, a. s.; 

- V případe, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potřeba přeložky vedení alebo 
rádiových trás spoločnosti Slovák Telekom, a. s., tak takúto přeložku bude možné 
zrealizovat' len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických komunikáciách. 

SPP - Distribúcia a. s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 vo vyjádření č. 
TD/53090/PP/Hn/2015 zo dňa 17.09.2015 s pripomienkami: 
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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 zaslať na adresu SPP -
distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dagmar Riboňová, tel č +421 
41 626 5598, e-mail dagmarribonova@spp-distribucia.slQ, 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 
stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovatefa SPP-D (p Dušan Boroš, tel č +421 52 626 5123) 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 2,00 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. 0850 111 727, 
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 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 rešpektovať a zohfadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

mailto:dagmarribonova@spp-distribucia.slQ
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- 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 
a pod.. 

PROFI - NET, s.r.o., ul. l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření zo dňa 
18.11.2015 bez pripomienok. 

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava vo vyjádření č. BB - 2075/2015 zo 
dňa 09.11.2015 bez pripomienok. 

IMAFEX, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. JK-VY-
20151026 1 zo dňa 26.10.2015 bez pripomienok. 

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava vo vyjádření č. 114- TÚ/2015/Št zo dňa 
26.10.2015 bez pripomienok. 

LiptovNet, a. s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. JP-VY-
20151026_1 zo dňa 26.10.2015 bez pripomienok. 

TUV SUD Slovakia, s. r. o., Pobočná Banská Bystrica, lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 
vo vyjádření č. 0041/30/2016 dňa 04.01.2016 s pripomienkami: 
- V technickej správě nie je údaj o jestvujúcich ochranných pásmach elektroenergetických 

zariadení, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1) písm. b) bod 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.. 
- V projektovej dokumentácii nie je navrhnutá selektivita istiacich prvkov medzi 

rozvádzačom RE a SIL 63 podTa Cl. 4.4 STN EN 60497 a Cl. 4 STN 33 3051. 
- V projektovej dokumentácii sú nevhodné zvolené poistky v skrini SP 1/2 na vývode pre 

rozvádzač RE-G podl'a tab. B.52.4 STN 33 2000-5-52. 
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, 

organizačných připadne ďalších opatření na zaistenie bezpečnosti práce a zdraví pri 
výstavbě 

- V projekte sú citované neplatné předpisy (vyhl. SÚBP a SBÚ č 374/1990 Zb., nariadenie 
vlády SR č. 510/2001 Z. z., zákon č. 330/1996 Z. z.). 

Účastníci konania: 
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 veřej nej 
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Námietky účastníkov konania: 
Slovenská správa ciest, 1VSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 
168/2016/6470/4260 dňa 15.02.2016: 
- Zemné práce nesmú ohrozit' stabilitu štátnej cesty 1/18 a svahového kužePa mosta MO 

18-348. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke. 
- Prácami nesmie dójsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej 

příslušenstva. 
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- Prácami nesmie dójsť k znečisteniu štátnej cesty 1/18 ani k ohrozeniu bezpečnosti 
a plynulosti premávky na nej V případe znečistenia vozovky je potřebné okamžité 
zabezpečit'jej očistenie. 

- Případné použitie dočasného dopravného značenia na štátnej ceste 1/18 počas realizácie 
prác je potřebné odsúhlasiť s OR PZ ODI Liptovský Mikuláš a požiadať o určenie 
dočasného dopravného značenia Okresný úrad Žilina, odbor pre cestnú dopravu a 
pozemné komunikácie. 

- Žiadatel' zodpovedá za případné škody, ktoré vzniknú na vozovke v dósledku stavebných 
prác. 

- Žiadatel' si nebude nárokovat' případné škody vzniknuté z titulu prevádzky a údržby 
štátnej cesty 1/18 /prach, hluk, vibrácie, zimná údržba/ 

- Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať případné pripomienky a požiadavky 
zástupců majetkového správců štátnej cesty 1/18. 

- Stavebné práce nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby štátnej cesty 1/18. 
- Investor resp. budúci vlastník alebo správca cyklopešieho chodníka je povinný v případe 

potřebných rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správců štátnej cesty 1/18, 
premiestniť resp. odstrániť predmetnú stavbu na vlastné náklady do termínu určeného 
správcom. 

- Případné změny PD požadujeme předložit' na posúdenie. 

Stavebný úrad vyhovuje v plnom rozsahu. 

Platnost' rozhodnutia: 
V zmysle § 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnost', ak sa zo stavbou 

nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost'. Právoplatnost' sa vyznačuje v 
záhlaví tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konán ia. 

O d ó v o d n e n i e :  
Dňa 04.12.2015 podal stavebník město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš, ICO: 00315524 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„CESTA OKOLO TATIER - CYKLOCHODNÍK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - II. 
ETAPA, ÚSEK KM 4,080 - 5,452" - liniová stavba, na pozemku pare. č. KN-C 6658/2 v 
k. ú. Liptovský Mikuláš na pozemku pare. č. KN-C 1057, KN-C 975, KN-C 1001 (KN-E 
1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 (KN-E 1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo 
vydané obcou Bobrovec č. ÚRaSP 2015/05863-03/VY dňa 08.12.2015 a nadobudlo 
právoplatnost' 12.01.2016. 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil dňa 
11.11.2016 podťa § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania apodťa § 61 ods. 2 
zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona upustil od ústného pojednávania amiestneho 
zisťovania a stanovil lehotu na vyjadrenie sa účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
Nakoťko žiadosť neobsahovala všetky predpísané náležitosti stavebný úrad vyzval 
stavebníka na doplnenie listom zo dňa 15.01.2015 č. ÚRaSP 2015/06876-03/VY anásledne 
konanie prerušil. Dňa 30.05.2016 stavebník doplnil žiadosť o chýbajúce doklady a to 
vlastnické právo k dotknutým pozemkom. 
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V stanovenej lehote boli vznesené pripomienky účastníkmi konania a to Slovenská 
správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 
168/2016/6470/4260 dňa 15.02.2016. 
Stavebný úrad pripomienkam vyhověl v plnom rozsahu. 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 
- pozemku pare. č. KN-C 6658/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš, KN-C 1057 v k. ú. 

Liptovská Ondrašová na základe zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania 
vodohospodářského majetku správcom a prevádzkovatel'om cyklistického chodníka na 
koruně hrádze Váhu uzatvorená podl'a § 51 Občianskeho zákonníka uzatvorenej medzi 
Slovenským vodohospodářským podnikom, štátny podnik amestom Liptovský Mikuláš 
zo dňa 27.05.2016. 

- pozemku pare. č. KN-C 975 v k. ú. Liptovská Ondrašová na základe zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Vladimírom Zubajom amestom Liptovský Mikuláš zo 
dňal6.02.2016 

- pozemku pare. č. KN-C 1001 (KN-E 1559/14, 1559/152), KN-C 1010/1 (KN-E 
1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová v k. ú. Liptovská Ondrašová na základe 
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom komposesorát 
Ondrašová a mestom Liptovský Mikuláš zo dňa 30.05.2016 

Stavebnému úřadu boli předložené súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov 
a organizácií a to: 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974 
31 Banská Bystrica vo vyjádření č. ASMdpS-1-1542/2015 zo dňa 29.10.2015; Krajský 
pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. č. 16, 010 01 Žilina vo vyjádření č. KPUZA-
2015/20175-3/80943/FUR zo dňa 13.11.2015; Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného 
zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie osloboditeFov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
vyjádřením č. ORHZ-LM1-792/2015 zo dňa 09.12.2015; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 2015/010117-002/Ma zo dňa 
16.10.2015; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Ul. 
Předměstská č. 1613, 010 01 Žilina vo vyjádření č. OU-ZA-OCDPK-2016/004844/2/BIL; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 
osloboditeFov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. OU-ZA-OCDPK-2015/012124-
002; Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vo vyjádření č. 1/2015/1117/tsú-654 
zo dňa 20.11.2015; Slovenský vodohospodářsky podnik š. p., Správa povodia horného Váhu, 
Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok vo vyjádření č. CZ 1988/2016 dňa 21.01.2016; 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. 4195/2015/PŠ zo dňa 08.01.2016; Stredoslovenská energetika - distribúcia, a. s., 
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina vyjádřením č. 4600020930 zo dňa 08.01.2016; 02 
Slovakia, s. r. o., Einštainova 24, 851 01 Bratislava vo vyjádření zo dňa 02.11.2015; Slovák 
Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. 6611523960 zo dňa 
26.10.2015; Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. ZA-
2774/2016 zo dňa 26.01.2015; SPP - Distribúcia a. s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
26 vo vyjádření č. TD/53090/PP/Hn/2015 zo dňa 17.09.2015; PROFI - NET, s.r.o., ul. l.mája 
709, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření zo dňa 18.11.2015; Orange Slovensko, a. s., 
Metodova 8, 821 08 Bratislava vo vyjádření č. BB - 2075/2015 zo dňa 09.11.2015; IMAFEX, 
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s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. JK-VY-20151026_1 zo 
dňa 26.10.2015; Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava vo vyjádření č. 114-
TÚ/2015/Št zo dňa 26.10.2015; LiptovNet, a. s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
vo vyjádření č. JP-VY-20151026_1 zo dňa 26.10.2015; TUV SUD Slovakia, s. r. o., Pobočná 
Banská Bystrica, lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica vo vyjádření č. 0041/30/2016 dňa 
04.01.2016. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 
stavebné povolenie z hfadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a 63 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávněné záujmy 
účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, 
predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a zodpovedá 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Realizácia stavby nie je v rozpore so 
zámermi města Liptovský Mikuláš. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby a zistil, že realizácia stavby zodpovedá hFadiskám starostlivosti o životné 
prostredie, resp. že týmto hl'adiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrožuje. 

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

možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na meste Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Stúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej 
dopravy apozemných komunikácií, Námestie osloboditefov 1, 034 01 Liptovský Mikuláš. 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. 
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Doručuje sa 
Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie 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 a meste 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 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 

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

01 Lipt. Mikuláš, 
- Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 41 

Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad LM, odbor CD a PK, námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Předměstská 1613, 010 04 Žilina 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v LM, ul. Stúrova 36, 031 80 

Liptovský Mikuláš, 
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
- Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
- SPP - Distribúcia, a. s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
- SVP - OZ Piešťany, Správa povodia Horného Váhu, ul. Jána Janečka 36, 034 01 

Ružomberok 
- Dopravoprojekt a. s. Bratislava, Středisko Lipt. Mikuláš, Ester Šimerovej Martinčekovej 

4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
- SSE - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Městský úrad, odbor výstavby, Štúra 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
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Úradný záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

3 1 -05- 2016 1 5 "06" ?í16 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným spósobom (akým). !íV.. .í! !?!'. k .03... dňa: 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

3 1 -05- 2016 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

031 M LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  



OOHRANNE PMMA 
StátyiUOD OSI VOZOVKY) I I. TRIEQYi-

-HřTRlEDY 
III. TRIEDY 

a 
írris 

CESTA 11/584 
t.-;j L:<Cl. REVOLUČ1 

PALÚDS(A * • 

60 00 . >> ddLhljf, 


