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Obec Bobrovec
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

- --

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/07822 V Liptovskom Mikuláši: 06.04.20 17
201 7/02055—03/BRM

Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: ±421—4455 65 347
E—mail: wzana.bI2iakovamikulas.sk

Vec:
mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ICO: 00 315 524 —

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Odstavné plochy v m. Č. Staré mesto
Liptovský Mikuláš“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

- NavrhovateU mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
ICO: 00315 524 podal dňa 23.12.20 16 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a
stavebného podadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vvdanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „Odstavné plochy v ni. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“, ktorá má byť
umiestnená na pozemkoch parc. č. liniová stavba (ul. Jilemnického sůp. č. 870 a 871,
pozemok parc. č. KN—C 302/7) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté
konanie o umiestneni stavby.

Obec Bobrovec ako pdslušný stavebný úrad podfa 117v spojení s * 119 ods. 3 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm. „r zák. Č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poňadok a bývanie
prerokovala žiadosf stavebníka s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podfa

* 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podľa * 37 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podfa * 39 a * 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestaení stavby

„Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“. ktorá má byť umiestnená
na pozemkoch parc. č. líniová stavba (ul. Jilemnického súp. Č. 870 a 871, pozemok parc. Č.
KN—C 302/7) v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, oko je to zakreslené v situačnom výkrese
spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktotý tvorí pňlohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Navrhovanú stavbu tvoria odstavné stojiská — celkový počet 38 — v miestnej časti Staré

mesto v okolí bytových domov na ulici Jilemnického. Z celkového počtu navrhovaných
stoj ísk budú 2 vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosíou pohybu a oňentácie.

Navrhované odstavné stoj iská sú rozdelené na časti A, B, C a D:
Casť A: 18 x 2,4x45 m

I x 3,5x45 m
Casí B: 5 x 2,4x4,5 m
Casí C: 10 x 2.4x4,5 m

I x 3,5x4,5 m
Časí D: 3 x 5,Ox2A m
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PozdÍžny sklon stojísk bude prispósobený skolnu jestvujúcich komunikácií, na ktoré
budú nadväzovaf, a základný priečny sklon odstavných plóch je navrhnutý 2,0%. Kryt
odstavných plóchje navrhnutý dláždený. kryt komunikácie živičný. Odstavné plochy budú od
komunikácie oddelené cestným obrubníkom zapusteným na úroveň pňfahlej komunikácie.

Plocha pod nádoby s komunálnym odpadom je navrhnutá rozmerov 1,5 x 3,0 m a 1,5 x
6,0 m s dláždeným krytom. Plocha bude ohraničená záhonovým obrubníkom. v mieste
napojenia na komunikáciu sa uloží obrubník cestný nábehový.

Odvedenie dažďových vód z odstavných plóch je navrhované v podobe osadenia 3 ks
nových uličných vpustí (UVI — UV3), kde v každej z nich bude samostatný odlučovač
ropných látok a následne budú vody odvedené cez pňpojovacie potmbie PVC DN 150, SNS
do novonavrhovaného vsakovacieho zadadenia pri každej uličnej vpusti (v celkovej dlžke
12,0 m pre každú vpusť; umiestnené v zeleni alebo v spevnenej odstavnej ploche).

Spbsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok použitý na výstavbu je vedený na liste vlastnictva ako zastavaná plocha

a nádvorie (pozemok, na ktorom je dvor) a nachádza sa v intraviláne mesta Liptovský
Mikuláš.

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

SO 01 Odstavné plochy ul. Jilemnického
SO 02 Dažďová kanaHzácia — odstavné plochy ul. Jilemnického, bytové domy č.

870, 871

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
— Ing. Martin Uličný. 5049*SP*12
— Ing. Maroš Salva, 4964*12

Podmienkv na umiestnenie stavby, požiadavkv na obsah pro jektovei dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. V d‘alšom stupni PD riešiť:

— Je potrebné zabezpečiť vyiýčenie všetkých inžinierskych sieti nachádzajúcich sa
v mieste navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie predloženej
pre vydanie stavebného povolenia.

— Je potrebné zapracovaf požiadavkv dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie
na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia).

— Je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby.

2. Podmienky na zabezpcčenic súladu urbanistického riešenia a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredim, najmä na výškové a polohové
umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský Mikuláš
v tesnej nadväznosti na miestnu komunikáciu ul. Jilemnického súp. č. 870 a 871, pozemok
parc. č. KN—C 302/7.

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od
susedných stavieb, výška stavby:
Umiestnenie stavby „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“ bude
realizované podfa zakreslenia v situačnom výkrese. ktorý je neoddelitefnou súčasťou
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rozhodnutia o umiestnení stavby.

Napojenie na pozemné komunikácie:
— stavba „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“ bude napojená na

jestvujúcu miestnu ul. Jilemnického (bytové domy súp. Č. 870 a 871) na pozemku parc.
Č. KN—C 302/7

Napojenie na slete technického vybavenia:
— stavba nebude napojená na verejné siete; odvodnenie bude zabezpečené cez uličné

vpuste s inštalovanými odlučovačmi ropných látok a následne budú vody odvedené cez
pdpojovacie potrubie do novonavrhovaných vsakovacích zaňadení.

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabczpečenic starostlivosti o životné
prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH
— S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby, sa bude nakladať v súlade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve.
— Pň kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
— Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využif. je potrebné odovzdať len oprávnenej

osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie
(mobilné zaňadenie na zhodnocovanie bitúmenových zmesí) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenif priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpeČiť ho zbemou nádobou na vzniknutý
odpad, prípadne mým vhodným spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie
alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS
— upozorňujeme, že o povolenie objektu SO 01.2 Dažďová kanalizácia odstavné plochy

ulica Jilemnického a povolenie na osobitné užívanie vód v súlade s *—om 26 a *—om 21
zákona č. 364/2004 Z.z. zákona o vodách bude potrebné požiadať orgán štátnej vonej
správy.

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
— V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia slete verejného osvetlenia

mesta Liptovský Mikuláš. O vytýčene podzemnej siete elektrického vedenia verejného
osvetleniaje potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
— Ak počas stavebných prác dójde k akémukofvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému
úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až
do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.



4z 16

Vcrejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
— Predmetným územím prechádzajú inžinierske siete v správe našej organizácie. ide

o podzemné vedenie verejného osvetlenia. ktorého trasa je odentačne zakreslená
v priložených situáciách. Na zák]ade uvedeného je investor povinný pred začatím
akýchkoľvek stavebných prác vytýčíť inžinierske slete za účasti zástupcu našej
organizácie.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
— V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v

našej správe. ako aj vodovodné a kanalizačně pripojky pre jednotlivé
nehnuteľnosti. Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime
na základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).

— Investora žiadame. aby minimálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných
prác dohodo] s našou spoločnosťou postup a rozsah prác. Pri prípravných a
výkopových prácach je potrebné postupovat‘ v súčinnosti So zástupcami našej
spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932 — vodovod). Upozorňujeme, že LVS, a. s.
bude vykonávať počas realizácie plánovanej stavby výmenu akčných členov na
potrubí verejného vodovodu.

— Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných
šachtách žiadame upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plóch. K úprave
kanalizačných poklopov žiadame použiť zálievkovú rýchlotuhnúcu hmotu pre
zabudovanie poklopov a dodržanie technologického postupu podľa odporúčaní
daného výrobcu. Pre tieto účely odporúčame použiť napríklad systémy Ergelit,
izolsan. Hevolit. Po konzultácii. predložení certiflkátov a odsúhlasení s
prevádzkovatefom je možné použiť aj výrobky mých výrobcov splňajúce
požadované vlastnosti.

— Pri výstavbe uličných vpusti a drenáze žiadame dodržaf ochranné pásmo verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.. tj. min. 1.5 m
od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je
potrebné realizovat‘ v zmvsle STN.

— V prípade. že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v
našej správe. žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908
916 579. Pdpadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

— Ku kontrole realizovaných prác žiadame prizvať zástupcu naše] spoločnosti. Kontakt —

Ing. Hán tel. Č. 090$ 916 5$0. p. Hričák tel. Č. 0905 701 932.

Strcdoslovenská energetika — Distribúcia, a.s.
— V predmetnej lokalite katastra Lipt. Mikuláš na ulici Jilemnického KN 302/7 sa

nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení
Vám pdkladáme na siwačnom výkrese ako prílohu tohto vvjadrenia. (červenou
prewšovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné.
zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)

— Od uvedených energetických zadadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmvsle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podfa prislušných noriem SIN. (VN
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 1O.metrov, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a iNN zemné káblové vedenie
na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvost‘
uzemňovacej sústavy.

— Toto vyjadrenie má len informativny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ťyzickyju vytýčit‘.
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— Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel®sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D.

— Pň manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako
aj pd prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Udržby Lipt. Mikuláš.

— Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor
pňzvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia, čo
potvrdia zápisom do stavebného dennika, pňpadne na kópiu tohto vyj adrenia.

— V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
min. I meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštmkciách našich
zaňadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

— Zároveň si Vás dovoľujeme upozomiť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj
vedenia tretích osób.

SPP — Distribúcia, a.s.
— Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vvttčenie

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a
/ alebo výkonu mých činností.

VSEOBECNE PODMIENKY
— Pred realizáciou zemných prac a / alebo pred začatím vykonávania mých činností je

stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP—D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslat na adresu SPP —

distribúcia, a.s., NHynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formulám zverejneného na webovom sídle SPP—D (www spp
distribucia.sk).

— v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaňadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a / alebo prevádzky distribučnej siete. SPP—D vykonáva bczplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania
nepresiahne 1 hodinu,

— stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zadadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52242 5201)
najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

— stavebník je poviniiý zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dövodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky. údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštmkcie (obnovy) plynárenských zadadení,

— stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP—D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zaňadení,

— stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s SIN 73 3050 až
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,

— ak pd výkopových prácach bob odkryté plynárenské zaňadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypá plynovodu a uloženia
výstražnej fóiie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

— prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaf sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
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— odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrvtia
zabezpečené proti poškodeniu.

— stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovaf také terénne úpravy. ktoré by zmenili
jeho doterajšie krtic a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do nove] úrovne terénu,

— každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia. musí byt‘
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 lil 727,

— upozorňujeme. že SPP-D möže pri všetkých pdpadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (501). ktorá je oprávnená za
powšenie povinnosti v ochrannom a‘alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podFa ustanoveni Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-E až 150
000.-E.

— stavebník je povinný pd realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike.
Stavebného zákona a mých všeobecne závázných právnych predpisov. ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmá TP? 700 02,

— stavebník je povinný rešpektovať a zohfadniť existenciu plynárenských zariadení
Walebo ich ochranných aIaiebo bezpečnostných pásiem.

— stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle SYN
736005 aTPP 906 01,

— stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle a *80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
apod., ‚

OSOBITNE PODMIENKY:
— Požadujeme pred pokládkou zámkovej dlažby odstavných plóch prizvať pracovníka

technickej kontroly a diagnostiky Zilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzgula
044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.

— Poklopy plwt zariadení upravíť na úroveň terénu tak. aby holi spdswpnené.
UPOZORNENIE
— Orientačné znázomenie nic je možné samostatne, tj. bez tohto stanoviska, použit‘.
— Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a

bezpcčnostnch pásiem) ku dňu jeho vydania.
— Každú zmenu dokumentácie!umiestnenia stavby, ku ktorej dójde po vydaní tohto

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať $ SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k
navrhovanej zmene.

— Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade. že návrh (žiadosť) na
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskór do 28.11.2017, ak stavebník túto
lehotu zmešká. je povinrn požiadať SPP-Do vydanie nového stanoviska.

— SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiťv
prípade, ak dójde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pd
vydávaní tohto stanoviska vychádzala. a]ebo v pdpade, ak dójde k zmene ustanovení
právnych predpisov, na základe ktorých bob toto stanovisko vydané.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie
telekomunikačných služicb
— V uvedenom priestore dójdc k súbehu, alcbo križovaniu s podzemnými sicCami

v našej správc. O presné vytýčenie požiadajte extemú firmu!
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— Trasa kábla MVSR zakreslená v dokumentácii. Pri vytyčovaní kontaktujte technika
CPZA OTS Kurajdu 0915530887.

LNIT, a.s.
— V dotknutom území vedie trasa rozvodu tepla a teplej vody. Jedná sa o bezkanálový

rozvod, to znamená, že potrubie nie je umiestnené v betónovom kanáli. ale už
predizolované rúry sú uložené v pieskovom lůžku. Nad potrubím je položená ochranná
fólia. V prípade, výkopu lůžka pre odstavné plochy strojom, je potrebné v mieste
križovania previesť ručný výkop sondy. Predizolované potrubie je uložené v hlbke cca
od 80 cm do 120 cm.

Slovak Telekom, a.s.
— Dbjde do sb‘ku so siefami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti

Slovak Telekom. a.s. a‘alebo DIGI SLOVAKIA. s. r. o.
— Existujúce zariadenia sú chránené ochraimým pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie * 65 zákona č. 35U20H Z. z. o ochrane proti
ruš eniu.

— Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení. v
prípade zmeny vyznačeného polygónu důvodu žiadosti. účelu žiadosti. v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si
stavebník nesplní povinno« podl‘a bodu 3.

— Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pňpade ak zistil. že jeho zámer. pre
ktor‘ podal uvedenú žiadosť. je v kolízií 50 SEK Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskůr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby). vyzvať spoločnosť Slovak Telekom.
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany a[ebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sjetí: Ján Babál.
jan.babaltelekom.sk. ±421 444328456

— V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sado
projektu stavby musí zakreslif priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

— Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle * 66 ods. 10 zákona č. 35 1/2011 Z. z.je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedeni s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nic je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

— Upozorňujeme žiadatefa. že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí tigurovať
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. alalebo DIOl SLOVAKIA, s. r. o. o
zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby
na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

— V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť. ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a. s. alalebo
DIGI SLOVAKIA. s. r. o., je potrebné zo strany žiadateFa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo nanišeniu ochranného pásma.

— Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podl‘a 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.



8 z 16

— V prípade, že žiadatcl‘ bude so zemnými prácami alcbo činnost‘ou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovať po tom, ako ndané njadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadat‘ o nové vyjadrenie.

— Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu. že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zadadenia
mých prevádzkovateFov. ako sú napr. rádiové zariadenia. rádiové trasy. televizne
káblové rozvody. týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

— Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.
o. na povrchu terénu vykoná Slovak 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 vjadrenia a dátum jeho
vydania.

— Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržaf pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. ktorá tvoda prilohu
tohto vyjadrenia.

— Žiadatef möže njadrenie použiť iba pre účel. pre ktorý mu bob vystavené. Žiadateľ nie
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovať. prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosn Slovak Telekom. a.s.

— Žiadatefa zároveň upozorňujeme. že v pripade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sleť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú pripojku.

— Poskvtovuteľ negarantuje geodetickú presnosf poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadaf o vytýčenie.

Michlovský ss.o. — servis optickej slete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 —

údržbové centrum Banská Bystrica
— Nedójde ku stretu PTZ prevádzkovateFa Orange Slovensko a.s.. Metodova 8. 821 08

Bratislava.
— Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej nte sú uložené HDPE

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

— Fn projektovaní stavieb dodržať pniestorovú normu SYN 736005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Při
križeni sletí. tesných súbehoch. pri budovaní nových komunikácii a spevnench plóch
pokiaf nedochádza k prekládke. optickú trasu mechanicky chrániť žľabovanim. Všetky
vvnútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešif samostatným
projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.

— Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územněho rozhodnutia a “Zmluvy
o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená sen‘isná organizácia.
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

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

TKZ mých prevádzkovatefov
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— rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom
toho vyjadrenia

Dalej pri akýchkofvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že
zabezpečíte:

— pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateF
farbou alebo kolikmi)

— preukázateFné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozomenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +‚- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy
na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali $

najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej I 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 prístup k PTZ

— súhlas prevádzkovatel‘a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
— aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu

nepovolanou osobou
— pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie

(zákrytové dosky, fólia, markery)
— aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 ‚ mob.

0907 721 378
— overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
— pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude

vystavený zápis o nepoškodení trasy. dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateFa
a správcu PTZ

— ďalšie podmienkv prevázkovatefa a správcu PTZ:
— V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.
— Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením

právnej povinnosti podľa * 68 zákona č. 351/2011 a TZ
— Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť

Orange Slovensko. a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na
obj ednávke uveďte číslo vyj adrenia o existencii PTZ.

— Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podFa *68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

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

K návrhu sa vyj adrili:
— Mesto Liptovský Mikuláš. Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod č. ZPD—2016/07198—
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02/VYzo dňa 23.11.2016
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy odpadového hospodárstva pod. č. OU—LM—OSZP—2016/012896—002—MA Zo dňa
13. 12.2016

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod. Č. OU—LM—QSZP—SVS—2016/012895—2/Li zo dňa 07.12.20 16

— Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pod č. 2017/00458—
02/66/Dr. Chobotová zo dňao7.03.2017

— Krajský pamiatkový úrad Zilina, pod č. KPUZA—2016/23300—2/92452/FUR ze dňa
30.11.2016

— Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred pod č.
ASNIdpS—1—1912/2016 zo dňa 1312.2016

— Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš pod č. 612/2016 zo dňa
13.12.2016

— Liptovská vodárenská spoločnosf. a.s.. pod č. 6089/2016/MH zo dňa 23.11.2016
— Slovenský plynárenský pdemvsel — distdbúcia, a.s., pod č. TDJNS/0208/2016/Hy Zo dňa

28.11.2016
— Stredoslovenská energetika— Distribúcia. a.s.. pod č. 4600030013 Zo dňa 09.12.2016
— Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikaČných

služieb Zo dňa 15.11.2016
— IMAFEX, spol. s r.o. pod č. JK—VY—20161115 Zo dňa 15.11.2016
— LMT. a.s. pod č. LMT 2016/085 — JT zo dňa 23.11.2016
— PROFI—NET, s.r.o. Zo dňa 24.11.2016
— Slovak Telekom. a.s. pod Č. 6611631432 ZO dňa 07.12.2016
— Michlovský s.r.o. — servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s.. UC 2 —

údržbové centrum Banská Bystrica. pod č. BB—2487/2016 Zo dňa 02.12.20 16

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
MIKULTEX, a.s., I. mája 4312, 031 01 Liptovský Mikuláš, (CO 46 490 175 v zastúpení
Pavol Kováčik — predscda predstavenswa

Ako najzásadnejšiu námietku namietame príslušnosť Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného podadku Liptovský Mikuláš.
Ve veci územného konania stavby „Odstavné plochy Liptovský Mikuláš staré mesto ul.
Ji1emnického vydal Okresný úrad Zilina. odbor výstavby a bvtovej politiky. rozhodnutia Zo
dňa 29.11.20 16, kterým určil ako príslušný stavebný úrad pre územně konanie Obec
Bobrovec.
Podľa ust. 119 odsek 3 zák. Č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona:
“Ak je na konanie príslušnó obec ako stavebný úrad ti je :úrrn‘e; navrhovaíel‘om,
sta-i‘ebníko,,z akbo v/astníkom stavby, alebo žiadate ľorn o povolenie íerénnych úpuv. próc

alebo :ariadení, ktoré sú prednietom konania, krajsIc stavebný úrad určí, kto;ý stavebný úrad
ykonc‘z konanie ti vydá ro:hodnutie.
Obec Bobrovec má spoloČný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku s
mestom Liptovský Mikuláš.
Umyslom cit. ustanovenia stavebného zákona je určenie príslušného stavebného úradu v
prípade, ak móže dójsť ku konfliktu záujmov medzi stavebníkorn a stavebným úradom, t.j. ak
obec ako stavebník je zároveň aj príslušným stavebným úradom.
Vyššie uvedeným rozhodnutím bol pre územné konanie určený ako príslušný stavebný úrad
Obec Bobrovec.
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Týmto určením však nedochádza k naplneniu účelu cit. ustanovenia Stavebného zákona,
nakoFko o územnom rozhodnutí bude rozhodovat‘ pracovník spoločného obecného úradu
mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec. V konečnom dösledku zamestnanec MU
Liptovský Mikuláš.
Napriek tornu, že samotné územné rozhodnutie vydá obec Bobrovec, návrh na jeho vydanie a
úzernné konanie prebieha na spoločnom obecnom úrade mesta Liptovský Mikuláš a obce
Bobrovec. Je teda zrejmé, že o územnom rozhodnuti rozhoduje tá istá osoba ako za mesto
Liptovský Mikuláš tak aj za obec Bobrovec. Týmto určením príslušného stavebného úradu
pre územné konanie v žiadnom prípade nedochádza k naplneniu cit. ustanovenia 119 ods. 3
Stavebného zákona, ale práve naopak.
Určenie stavebného úradu Obec Bobrovec preto považujeme za nezákonné.
Z judikatúry:
(frčen/e mého orgánu na konati/e a rozhodovanie vo ved oko by bol príshtšný. je potrebné.
a/co výnimku zpravidla, uplatňovat‘ reštriktívne. Stavebný zákon taxatívne iymedmtje situácie,
kioré odóvodňujú aplikáciu 5 119 ods. 3 a helo nemožno rozširovať (fčelom 5119 ods. 3
Stavebného ákona je predovšetkún vi‘lúčiz‘ sire! záztjmov obce ako stavebného úradu ti obce
1‘ postaveni navrhovateľa územného konania stavebníka pri žiadosd o stavebné povolenie a v
kolaudačnom konaní, vlastníka stavby y kolaudačnom konaní alebo pri odstraňovaní stavieh,
žiadateľa o povolenie terénnych úprav, prác ti zariadeni, prípadne obce i takon;ro postavení
aj v i;rýclz konaniach podľa Stavebného zákona (konanie o dodatočné povolen/e stavby
konanie o zmene užívania stavby. nariadenie zabezpečovacích prác a. 1.). Opačný postup by
znamenal alebo s prihliadnutím na okolnosti konWétnej i‘eci ‚‘jo/jol znamenat‘ rozhodovanie
vo vlasrnej ved, o vlastnom návrhu, kede predsíavitel‘om obce a zároveň najvvššínz
výkonniýnz orgánom obce je starosta.
Z uvedených dóvodov preto formálne určenie stavebného úradu Obec Bobrovec síce prísne
ťormálne splňa kritéria dané cit. ustanovením, ale svojim výkonom zákon obchádza. nakofko
úzernné konanie bude prebiehaf na spoločnom stavebnom úrade.
Za obchádzanie zákona sa považuje také konanie resp. použitie takých prostriedkov. ktoré
Sami osebe neodpowjú xtslovnému zákazu zákona, ale svojimi dósledkami odporujú zákonu
(rozhodnutie NSSR č. 2MCDo 2/2006).
In fraudem legis (t. J. obchádzanie zákona) je taký postup. kedy sa niekto správa sice podfa
práva, avšak tak. aby zámeme dosiahol výsledok, ktorý právna norma nepredvída a ktorý je
nežiadúci (rozhodnutie NSSR č. 6 Sžo 163/2008).
Ako dókazy predkladáme rozhodnutia súdov.
Dalším dökazom. že navrhovatef (Mesto Liptovský Mikuláš) a Spoločný obecný úrad je de
facto tá istá inštitúcia reprezentovaná tými istými pracovnikmi je aj skutočnosť. že
navrhovateľ podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby dňa 2312.2016 a
Spoločný obecný úrad vydal verejnú vyhlášku ..už 16,1,2W 7 a ústne pojednávanie určil ..už“
na 17.2.2017. Dovolíme si tvrdiť. že neexistuje územné konanie na Spoločnom obecnom
úrade, kde by od podania po Oznámenie o začatí konania (vyhláška) ubehlo cca 20 dní a to v
období vianočných a novoročných sviatkov. Len na okraj. našej spoločnosti na tom istom
Spoločnom obecnom úrade trvalo Uzemné konanie viac takrner 2 roky.
Taktiež z ďalších námietkach technického charakteru je zrejmý rozdielny prístup Spoločného
obecného úradu v pripade. že navrhovatel‘ je napr. súkromná obchodná spoločnosť al, fyzická
osoba (proste niekto ..cudzí“) a keď je navrhovatefom samotné mesto. t.j. de ťacto
zamestnávateľ pracovníkov Spoločného obecného úradu.
Dovolíme si upozornit‘, že v prípade neakceptovania tejto námietky je jedinou zákonnou
cestou nápravy takéhoto stavu z pohl‘adu našej spoločnosti správna žaloba spojená s
predbežným opatrením na zastavenie konania. Ako iste viete. takáto žaloba móže prebiehať
na súde aj niekoľko rokov.
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Námietka pod č. ‚3“ sa zamieta.

7

Obecne. podľa názoru spoločnosti MJKULTEX. a. s. je celková technická a projektová
príprava celej stavby je nedostatočná. čisto formálna. a nerešpektujúca reálny stav.
A. Už samotná definícia umiestenia stavby vo Verejnej vvhláške je neurčitá a zavádzajúca.

Parcela, na ktorej je umiestená budúca stavba má výmew 8866 m2. samotná ul.
Jilemnického — bez vnútro blokov — má takmer 450 m. Takto vymedzené územia má
niekofko hektárov! Navrhovateľ si nedat dodnes ani tú prácu. aby zapísal a zakreslil do
katastra existujúcu pňjazdovú komunikáciu vo vnútrobloku. vedfa ktorej plánuje stavať
Odstavné plochy. Inak povedané. navrhovateľ má zámer postaviť odstavné plochy ku
komunikácii, ktorá de jure neexistuje. Bez nahliadnutia do projektovej dokumentácie —

vychádzajúc len z textu verejnej vyhlášky — nijako nemohli prípadní účastníci konania
identifikovat‘ plánovanú stavbu ako stavbu. krnrej sú potencionálni účastnici! Takýmto
konaním sa v podstate neguje účel Verejnej vyhlášky. Zjednodušene možno povedaí, že
keby Spoločný obecný úrad vydal verejnú vyhlášku s popisom, že niekde v m. Č. Staré
mesto plánuje vybudovať Odstavné plochy — tak informačná hodnota takejto vyhlášky by
bola úplne rovnanká. Len na okraj uvádzame. že keď v danej lokalite stavala spoločnosť
MIKULTEX, a. s. — napr. prípojku plynovodu, tak ten istý úrad nešil niekoľko
centimetrové možné kríženie prípojky s pozemkom vo vlastníctve mesta (parc. „CL 302ĺ7).

B. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) je nedostatočná, bez potrebnej legendy — napr.
zakreslenie budúcich obrubníkov len predpokladáme, nakorko z PD nic je zrejmé, ktoré
obrubníky sú eXistujúce a ktoré plánované. Obecne je v PD buď nedostatočne — resp.
nijako — alebo nesprávne zakreslený existujúci skutkový stav a z celej PD nie je zrejmé. či
nakreslené .. čiary“ reprezentujú súČasný skutkový stav (neprávny) alebo predpokladaný
budúci stav — t. j. to, čo samá stavať.

C. Ak sme PD pochopili správne, tak napojenie budúcich odstavných plóch na pozernok vo
vlastníctve našej spoločnosti. ktorý je príjazdová komunikácia k objektu UHLOVNA, t. j.
— oblúk obrubníka — prechádza cez existujúcu zeleň — kríky. Takýto viac ako veFkorys
oblúk prcdpokladá napojenie na našu komunikáciu v mom mieste, ako je existujúce
napojenie našej príjazdovej komunikácie na,‘ neexistujúcu“ cestu. T. j. navrhovateF nejme
plánuje zbúrať časť exismjúcich obrubníkov vo vlastníctve spoločnosti MIKULTEX. a. s.
bez toho. aby to s nami konzultoval. TakÝto oblúk pritom nemá žiadne opodstatnenie.
Namietame teda nejasné a neúčelné spojenie odstavnej plochy a našej prijazdovej
komunikácie.

D. V PD sú zakreslené plochy na umiestenie smetných nádob — a opilť nevieme či ako
existuj úce (neeXistujú!) alebo ako plánované na výstavbu. Len predpokladáme. že
navrhovateF má zámer vyriešiť celú lokalitu komplexne. a teda aj s plochami na smetné
nádoby a teda predpokladáme. že ich plánuje vvbudovať tak. ako sú zakreslené v PD. Tieto
— asi — plánované plochy na smetné nádoby namietame. A to z dóvodu: že:

a. Asi 2 m od plánovaných plóch už ině vybudované plochy na smetné nádoby
eXistujú.

b. A presne tam, kde sú zakreslené plánované plochy na smetné nádoby samotný
navrhovateľ našej spoločnosti — odbor životného prostredia — zamietol vybudovanie
týchto plöch s odóvodnením. že zasahujú do eXistujúcej zelene. Takže: ak naša
spoločnosť navrhovala mestu Liptovský Mikuláš vybudovanie plóch na smetné
nádoby — a to na náklady našej spoločnosti! ( aby sa vyriešili neustále cestujúce
smetné nádoby) tak to navrhovatef s absurdným odövodnením zamietol. keď to isté
ide stavať navrhovateľ, tak je to v poniadku. Nehovoriac o absolútnej neúčelnosti
budovať nové plochy na smetné nádoby. keď už mé eXistujú (ktoré si tam žUúci
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občania vybudovali svojpomocne v spolupráci s našou spoločnosťou).
E. Navrhovateľ úplne opomenul, že on samotný vydal rozhodnutie o umiestení dopravného

značenia — vodorovné značka zákaz státia, práve v mieste,. oblúku“ ‚ t. j. príjazdu k našej
nehnutefnosti — ktorá nie je v PD vóbec zakreslená. Celé napojenie tak ako je zakreslené v
PDje neurčité a nejasné.

F. Ak sme správne pochopili PD, tak navrhovateľ plánuje vybodovať nanovo napojenie
eXistujúcej „katastrálne neeXismjúcej“ komunikácie na našu príjazdovú komunikáciu
živičným povrchom. Z PD podľa nás vyplýva, že navrhovateľ si veselo plánuje stavaf na
cudzom pozemku.

G. Možno sme nahliadnutím do PD niečo opomenuli, ale v PD podľa nás nie je projekt
dopravného značenia, čo okrem mého znemožňuje našej spoločnosti celkovo posúdiť nový
vzniknutý stav režimu parkovania. Napr. hodiny určené na zásobovanie a pod.

H. Naša spoločnosť týmito námietkami de facto supluje pdpravu stavby ako takej! Plánované
odstavné plochy križujú:

I. Elektrické vedenie vedúce od objektu uhlovňa k prípojnej skrini vo vnútro bloku
Jilemnického. Toto vedenie je v hlbke cca 50 — 70 cm a teda plánovaný drenážny odvod
vody priamo zasahuje do fbnkčného a,‘ živého elektrického vedenia. V PD o tom nie je
ani zmienka!

J. Vie vóbec navrhovateľ, že v bezprostrednej blízkosti navrhovaných odstavných plóch sa
nachádza STL plynovod?!

K. Plánovaný trativod (t. j. vyústenie dažďovej vody) križuje existujúce kanalizačné
vedenie!!! Ktoré vóbec nie je v PD zakreslené. Namiesto toho, aby sa splaškové vody
odviedli do eXistujúcej kanalizácie. ktoráje vzdušnou čiarou asi 2—3 mod hrany budúcich
odstavných plóch, navrhovatef radšej vybuduje 12m (!) dlhý trativod! A to krížom cez
eXistujúce kanalizačně vedenie!!! Takéto teleso priamo ohrozí eXistujúce kanalizačné
vedenie už len svojou váhou!

Záverom teda možno konštatovaf. že samotnú stavbu posudzuje nesprávny stavebný úrad, jej
pdprava je absolútne nedostatočná, PD mätúca a nejasná. Vybudovanie stavby tak ako je
plánované möže prerušiť eXistujúce el. vedenie a zničiť kanalizáciu. na ktorú je napojený náš
objekt, zničí — úplne neúčelne — už vysadené kriky a v konečnom dósledku, taký malý detail:
nezvýši počet existujúcich parkovacích miest.

Námietka pod Č. „2“ sa zamieta v plnom rozsahu.

Odóvodncnie:
Stavebný úrad v uskutoČnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hfadísk uvedených v ustanoveniach
uvedených v * 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. Dokumentácia stavby splňa
požiadavky stanovené v 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
vyhláškou 532/2002 Z. z. a pdslušné ustanovenia slovenských technických nodem.

Na žiadosť mesta Liptovský Mikuláš podľa 119 ods. 3 stavebného zákona dňa
29.11.2016 Okresný úrad Zilina, odbor výstavby abytovej politiky určil ako príslušný
stavebný úrad na uskutočnenie územného konania a vydanie pdslušných rozhodnutí podfa
stavebného zákona na stavbu „Odstavné plochy Liptovský Mikuláš staré mesto ul.
Jilemnického“ v k. ú. Liptovský Mikuláš obec Bobrovec. Dňa 23.12.2016 určený stavebný
úrad obdržal od navrhovatera mesta Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
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Mikuláš, IČO: 00315524 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby odstavných
plóch. ktoré majú byť umiestnené v tesnej nadváznosti na ul. Jilemnického pd bytových
domoch súp. Č. 870 a 871 (pozemok parc. č. KN—C 30217) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dňa
16.01.2017 stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a nadadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 17.02.20 17.

Dňa 06.02.2017 podalo občianske združenie Zdwženie domových samospráv
..Vvjadrenie účastníka územného konania podfa 37 ods. 3 stavebného zákona“ ako dothutá
verejnosť v zmysle 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pňpomienkami ku územnému konaniu.
Nakoľko podľa 34 ods. I stavebného zákona účastníkom územného konaniaje navrhovatef.
obec. ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, a ten, komu toto
postavenie vyplýva z osobitného predpisu

— * 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v 2neni
neskoršich predpisov, a zároveň podľa prílohy Č. 8 bodu 9 písm. 16 zákona Č 24/2006 Z. z.
predmet územného konania nespadá medzi navrhované činnosti podliehajúce posudzovaniu
ich vplyvu na životné prostredie, stavebný úrad vyhodnotil toto podanie ako bezpredmetné
a nezaoberal sa nim vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 17.02.2017, na ústnom pojednávaní doložil účastník konania spoločnosť
MIKULTEX. a.s. zastúpená predsedom prestavenstva Pavlom Kováčikom písomné námietky.
Nakofko Okresný úrad Zilina. odbor výstavby a bytovej politiky určil pred podanim návrhu
na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby podľa * 119 ods. 3 stavebného zákona ako
príslušný stavebný úrad na uskutočnenie územného konania a vydanie príslušných rozhodnutí
obec Bobrovec, určený stavebný úrad príslušnosť na konanie nemohol a zároveň nemal důvod
odmietnuť. Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad, a je zároveň navrhovatefom
stavby, ktorá je predmetom konania, predchádza práve ustanovenie 119 ods. 3 stretu
záujmov obce ako stavebného úradu a obce v postavení navrhovatefa. Podľa zákona o
obecnom zriadení starosta obce zastupuje obec a zároveň je oprávnený vykonávať správne
konanie podFa stavebného zákona, preto so zreteľorn na zásady správneho konania zákon
vylučuje. aby vydal rozhodnutie vo veci vlastného návrhu. Na základe týchto skutočností
stavebný úrad námietku pod Č „1“ zamietol.

Oznámenie o začatí konania o umiestneni stavby stavebný úrad doručil v zmysle * 36
ods. 4 stavebného zákona vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu
s predmetnou umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania formou verejnej
vyhlášky a upozornil ich. že můžu svoje námietky a pripomienk uplatniť najneskór na
ústnom pojednávaní. inak sa na ne nepdhliadne. Stavebný úrad má za to, že účel doručovania
verejnou vyhláškou bol naplnený. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa podfa 39a ods. 1
stavebného zákona umiestňuje stavba na pozemku. určujú sa podmienky na jej umiestnenie a
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia.
V projektovej dokumentácii na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je stavba zakreslená
na podklade aktuálnej katastrálnej mapy doplnenej o geodetické zameranie terénu, teda stavby
miestnej komunikácie ul. Jilemnického. na ktorú bude umiestňovaná stavba nadvüzovať.
Projektová dokumentácia deši umiestnenie stavby odstavných plóch ajej napojenie na
miestnu komunikáciu, nepojednáva o napojení miestnej komunikácie na komunikácie mých
vlastníkov, miestna komunikácia ajej úpravy neboli predmetom územného konania.
Predmetom projektovej dokumentácie na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby boli aj
spevnené plochy na nádoby s komunálnym odpadom a stavebný úrad v pdebehu konania
nezistil dčvody, ktoré by bránili ich umiestneniu. Stavebný úrad vo výrokovej časti
rozhodnutia stanovil podmienky na umiestnenie stavby, a teda aj požiadavku na vyiýčenie
všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a zakreslif ich do
projektovej dokumentácie predloženej pre vydanie stavebného povolenia. Za zakreslenie
inžinierskych sietí v projektovej dokumentácii zodpovedá projektant. Stavebný úrad po
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posúdení návrhu a jeho príloh v územnom konaní nezistil v projektovej dokumentácii
nedostatky a nenašiel dóvody na jej doplnenie, ani dövody, ktoré by bránili vydaniu
rozhodnutia o umiestnení stavby. Na základe týchto skutočností stavebný úrad námietku pod
Č ‚.2“ zamietol v plnom rozsahu.

Po doložení všetkých potrebných dokladov a stanovisk, nakoľko neboli zistené
nedostatky a prekážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný
úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský Mikuláš. PodFa
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteFstva Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväzná Časť
bola vyhlásená všeobecne závázným naňadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2OIOĺVZN
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie mestského centra“.

Vlastníctvo bob preukázané výpisom zlistu vlastníctva Č. 4401 zo dňa 16.11.2016
vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

Správny poplatok: v zmysle Zákona Č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov * 4,
ods. 1, písm. „a“je obec od poplatku oslobodená.

Poučenie:
Podľa 53 Zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Bobroyec cestou Spoločného
obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného podadku, Stúrova 1989/41, 031
42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Andreja Kmeťa 17,01001 Zilina. Rozhodnutieje po vyčerpaní všetkých optavných
prostriedkov preskúmateFné súdom.

(Y
i• -cy t) Ing. Ladislav Sedlák, PhD.

eJ starosta obce
Nc‘ BoU0t

‘.-.- --—

Doručuje sa
— vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podl‘a 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 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 dni na úradnej tabuli obce
Bobrovec a mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Súčasne musí byť obcou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého
sa týka.

Na vedomie
— mesto Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácii a verejných pňestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš

— mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy oddelenie životného
prostredia a poľnohospodárstva, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek ŠSOH. Vrbická 1993.

031 01 Liptovský Mikuláš -

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek SVS. Vrbická 1993, 031
01 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditefov 1.
031 41 Liptovský Mikuláš

— Regioná]ny úrad verejného zdravotnictva, Hygiena životného prostredia. Štúrova 36. 031
80 Liptovský Mikuláš

— Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, CSA 7.
97431 Banská Bystrica

— Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných
služieb. 9.mája I. 974 86 Banská Bystrica

— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia. as.. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
— Slovenský plynárenský pdemysel — distribúcia. a.s., Mlynské nivy 44ib, 825 19 Bratislava

26
— Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
— LMT, a.s.. I .mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
— Obec Bobrovec. Bobrovec 90,03221 Bobrovec

—6-06-2017 21-06-2017
Vyvesené dňa‘ Zvesené dňa

‚ ‘ -6-94-2017
‚ ‚

* L1,E3Dlk f‘ŮW /1ČS7? -Oznamene inym sposobom (akym) dna

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTaKÝ ÚRAD

S31 42 LIFTO%KÝ MIKULÁŠ
o-l
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SO-01.1 ODSTAVNÉ PLOCHY UL. JILEMNICKÉHO
E

UV2 ULIČNÝ VPUST

odst. plochy s dláždeným krytom hr. 80

plochy pod nádoby s

_______

s dlczdenym krytom

_______

spevnené plochy s

VYSKOVY SYSTÉM: BPV

ZODP.PROJ.: VYPRACOVAL:

Ing. Mortin Uličný Ing. Martin Uličný l%::.r04..:.aú49 .

STAVEBNIK: m

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

®fl 016
endis s.r.o.
Rornicka 486/43
031 05 Liptovský Mikuláš
maros.ulicnygmoiLcam tel: 0918121g04

Rozpis potrebného DZ

P16 - Pcrkovisko - parkcvocie
miesta s vyhrodenym statim

symbo nc oznočenie vyhradeněho
porkovocieho miesta pre osobu sc
zdravotným postihnutim

V1Oo - ‚ porkovocie miestc
s kolmým stctim

.1
ľ:

itjii 1

kom. odpadom
hr. 60 mm

AKCLA: ODSTAVNÉ PLOCHY V M. Č. STARÉ MESTO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -ZAKAZKA C.: 56/13 MIERKA: 1:250

OBSAH: 50-01 ODSTAVNÉ PLOCHY UL. JILEMNICKÉHO DÁTUM: 12/2013 POČET A4: 4

BYTOVÉ DOMY s.Č. 870 A 871
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