
I

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v zneni neskoršich predpisov a ustanovenia 27 ods. 3 zákona
50/1 976 Zb. / stavebný zákon / v zneni neskorších predpisov vydáva pre územie mesta
Liptovský Mikuláš toto

NÁVRH VZN BOL VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
VYVESENÝDŇA: -6* 2017 Č I2OI7NZN
ZVESENÝ DŇA: 2216 2017
PODMMi Záväzná časť

r Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č.5

Í ďalej len ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05 I,

korým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie č.7I2OIONZN Zo dňa
16.12.2010 - Záväzná časť územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom
znení

Článok I

Všeobecne závázné nariadenie Č.7/2010/ VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná Časť
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN
Č. 7/2013 zo dňa 19.9.2013, VZN Č.4/2015 zo dňa 12.3.2015 a VZN č.12/2016 zo dňa
16.9.2016 sa meni a dopíňa takto:

1. 61.2 ods. 2.1. Zásady a regulativy priestorového usporiadania a funkčného
využivania územia

1.a) Regulativy pršestorového usporiadania

Maximálna výška zástavby
sa za posledný odsek doplňa odsek s nasledovným znením:
„V urbanistickom bloku pre umiestnenie vyhliadkovej veže je možné umiestniť
vyhliadkovú vežu so stanovenou maximálnou výškou, pričom maximálna výška vyjadruje
maximálnu výšku budovy v metroch meranú od najnižšieho bodu upraveného terénu pri
základni budovy po najvyššiu časť budovy. Pre vyhliadkovú vežu v lokalíte Háj - Nicovů je
stanovená maximálna výška 20 metrov.“

1.b) Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie
sa za text posledného odseku „rastlý terén“ doplňajú odseky s nasledovným
znen ím:
„Z hľadiska špecifikácie funkčného využitia v kapitole ‘Charakteristika funkčného využitia
územia podľa jednotlivých typov“ sa pod pojmom drobná výroba, rozumie zariadenie
výroby, ktoré neovplyvňuje susedné parcely nad rámec platných hygienických noriem,
priestorové nároky zariadení nenarúšajú charakter okolitej zástavby a umiestnením
zariadenia výrazne nestúpnu nároky na dopravnú a technickú vybavenosť územia.
V prĺpade ak nie je možné posúdiť predpokladané vplyvy navrhovaných zariadeni v štádiu
ich povoľovania, podmienky vypiývajúce z hygienických noriem, charakteru okolitej
zástavby a nárokov na dopravnú a technickú vybavenosť budú premietnuté do územného,
resp. stavebného povolenia jednotlivých stavieb.
Pod pojmom drobná architektúra sa rozumie dopInkové vybavenie územia tvorené
stavbami charakteru drobných stavieb a uličným mobiliárom, slúžiace najmá na
ochranupred nepriaznivým počasím, na oddych, zber odpadu (pristrešky, lavičky, smetné
koše,...).



Pod pojmom priamy vplyv sa rozumie vplyv priamo súvisiaci s prevádzkou zariadenia a
použitým technickým a technologickým zariadením, najmä zaťaženie hlukom, prachom,
emisiami, dopravou, atď.
Pod pojmom nepriamy vplyv sa rozumie vplyv súvisiaci so zmenou pomerov v okolitom
prostredí zariadenia, najmá vplyv na zmenu dopravných vzťahov, zvýšený výskyt
škodcov, atď.
Z hľadiska špecifikácie funkčného využitia v kapitole “Charakteristika funkčného využitia
územia podľa jednotlivých typov“ sa pod pojmom fotovoltaická elektráreň rozumie
zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, tvoriace dominantné funkčné využitie
posudzovaného pozemku, resp. sa jedná o zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii
alebo obvodovom plášti budovy s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW. Za
fotovoltaickú elektráreň sa nepovažuje zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie
umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy s celkovým
inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane.“

1.c) Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie
Zásady využitia územia

sa za poslednú odrážku doplňajú odrážky v nasledovnom znení:
- na nároží Námestia osloboditeľov (p.č. 4/l, 4/2) rešpektovať maximálnu výšku objektu

do 19,5 metra od úrovne podlahy 1.N.P., pričom ustupujúce podlažie je potrebné
orientovať smerom do dvorovej časti pozemku
- v rekreačnom území v údolí Andického jarku (lokalita č. 12 vymedzená v ZaD 05)
umiestňovať stavby, zariadenia a infraštruktúru vo vzdialenosti minimálne 6 m od súvislej
sprievodnej vegetácie vodného toku
- vyhliadkovú vežu na vrchu Háj - Nicovó navrhnúť tak, aby nebola v kolizii s krajinnou
dominantou — pylónom pamätníka, ktorý predstavuje ústredný prvok pietneho miesta
- v území v blízkosti koryta Smrečianky (lokalita č. 6 vymedzená v ZaD 05) prepojiť
navrhované funkčné využitie územia ako zmiešaného územia s prevahou zariadení pre
šport a rekreáciu s dopinkovým využitím územia ako územia parkovo upravenej zelene,
ktoré bude vhodne dopĺňať prevládajúcu funkciu využitia územia
- pred realizáciou rozvojových lokalit navrhovaných v ZaD 05 v mestských častiach
Benice, Andice, Bodice a Demánová je okrem napojenia na existujúce vodovodné
potrubia potrebné zhodnotiť potrebu zváčšenia akumulačných priestorov (vybudovanie
nového vodojemu) v zmysie územného plánu mesta Liptovský Mikuláš‘

1.d) Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie
Zásady využitia územia

sa na koniec textu dopiňa odsek v zneni:
„Reguiácia reklamných stavieb na území mesta
V území mesta Liptovský Mikuláš:
- je pripustné umiestniť len reklamné stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je širenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácii viditeľných z verejných
priestorov, upevnené o budovu
- je zakázané umiestniť reklamné stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je širenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeľných z verejných
priestorov na samostatne stojacich nosičoch (billboardy, bigboardy, rekiamné stožiare, ...)
okrem totemov, umiestnených v areáli prislušných prevádzok a okrem informačného
systému mesta Liptovský Mikuláš

Na území pamiatkovej zóny mesta Liptovský Mikuláš
- je neprípustné umiestniť reklamné stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je širenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácií viditeľných z verejných
priestorov s informačnou plochou váčšou ako 2,5 m2
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- neprípustné sú billboardy, bigboardy, stojace nosiče a banery s informačnou plochou
nad 2,5 m2, stojace nosiče a banery sú výnimočné prípustné počas konania
priležitostných udalosti (kultúrne a spoločenské podujatia, oslavy, jarmok...) so súhlasom
mesta
- je možné umiestňovať reklamné stavby a mé zariadenia, ktorých funkciou je širenie
reklamných, propagačných, navigačných a mých informácii viditeľných z verejných
priestorov, vrátane označenia prevádzok obchodným menom, iba v parteri tj. len v úrovní
1. nadzemného podlažia
Pod pojmom územie mesta Liptovský Mikuláš sa rozumie administrativnosprávne územie
mesta Liptovský Mikuláš.
Pod pojmom „totem sa rozumie pútač typu označenia prevádzok čerpacích stanic
pohonných hmót /ďalej len CSPH/, resp. vlajkonosiče.
Povolenie /predlženie povolenia/ doposiaľ povolených reklamných stavieb a mých
zariadeni, ktorých funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a mých
informácii viditeľných z verejných priestorov na samostatne stojacich nosičoch je
prípustné do doby schválenia regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb na územie
mesta Liptovský Mikuláš, na dobu max. 5 rokovi‘

2. Čl.3 ods. 3.1. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich
podmienok na využitie jednotlivých plóch a intenzitu ich využitia

V podkapitole Charakteristika funkčného využitia územia podra jednotlivých typov

2.a) Uzemie pornohospodársky využívaných plóch a krajinnej zelene
v časti Pripustné sa za slová“ miesta s posedením“ doplňa text v znení:

prvky drobnej architektúry, herné prvky v zeleni, .../‚ pešle a cyklistické chodníky,“

2.b.) Uzemie lesa
v časti Prípustné sa za slová “miesta s posedenim“ doplňa text v zneni:

prvky drobnej architektúry, herně prvky v zeleni, .../‚ pešle a cyklistické chodníky,“

3. Čl.3 ods. 3.3. Zásady a regulativy umiestnenia verejného dopravného
a technického vybavenia územia

3.a) Zásady a regulativy verejného dopravného vybavenia územia
sa za poslednou odrážkou doplňajú odrážky v znení:

v následných stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné zaoberat‘ sa postupným
nárastom intenzity dopravy a posúdiť dopravnú výkonnosť priľahlej cestnej siete, s
dórazom na dopravnú výkonnosť dotknutých dopravných napojeni (križovatiek)
- v následných stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné pri návrhu nových lokalit
individuálnej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti /ďalej Jen BV, OV! v blízkosti
ciest I - III. triedy posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných
hladin hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č.54912007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v zneni neskoršlch zmien a
predpisov
- dopravné napojenia navrhovaných lokalit na eXistujúce miestne komunikácie,
navrhované miestne komunikácie, pešie trasy, cyklistické trasy a statickú dopravu je
potrebné riešiť v súlade s platnými Slovenskými technickými normami a technickými
predp ism i‘
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3.b) Zásady a regulativy verejného technického vybavenia územia, v časti
Zásobovanie vodou, sa za poslednou odrážkou doplňa odrážka v znení:

rešpektovať eXistujúce vodovodné potrubia vrátane ich ochranných pásiem“

3.c) Zásady a regulativy verejného technického vybavenia územia, v časti
Odkanalizovanie, sa za poslednú odrážku doplňa odrážka v znení:

rešpektovať existujúce kanalizačně potrubia vrátane ich ochranných pásiem“

3.d) Zásady a regulativy verejného technického vybavenia úzernia, v časti
Telekomunikačné a informačně siete, sa za poslednú odrážku doplňa odrážka
v znení:

rešpektovať eXistujúce telekomunikačně vedenia“

3.e) Zásady a regulativy verejného techn!ckého vybavenia územia, v časti Vodně
tokya plochy, sa za poslednú odrážku doplňa odrážka v zneni:

výstavba v inundačnom území je podmienená vykonanim patričných opatreni na
zamedzenie vybreženia vody z koryta vodného toku resp. ochrany predmetného územia
(vyrovnanie terénu pobrežného pozemku, vybudovanie ochrannej linie, zvýšenie nivelety
komunikácie a pod.) a zhodnotenim vykonaných opatreni na priebeh hladín v toku.“

4. Čl.3 ods. 3.4. Zásady a regulativy zachovania kultúrnohistorických hodnót,
ochrany a využívania prirodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udáiavania ekologickej stability vrátane plóch zelene

4.a) Zásady a regulativy zachovania kultúrno historických hodnót, sa na konci
vypúšťa text poslednej odrážky a nahrádza sa odrážkami v znení:

každý subjekt je povinný sa správať tak, aby svojim konaním neohrozil základnú
ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespösobil nepriaznivé zmeny ich stavu.
Podia 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas terénnych úprav musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu
Zilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým
úradom Zilina alebo nim poverenou odborne spósobilou osobou. Do obhliadky Krajským
pamiatkovým úradom Zilina je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým
úradom Zilina. Podľa 40 pamiatkového zákona archeologický nález móže vyzdvihnúť z
pövodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu
- pri akejkoľvek stavebnej a inej činnosti na riešenom ýzemi, pri ktorej dójde k zásahom
do terénu, musi byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Zilina, ktorého záväzné stanovisko
bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
V oprávnených pripadoch bude rozhodnutim Krajského pamiatkového úradu Zilina
uplatnená požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.“

5. Čl.3 ods. 3.5. Zásady a regulativy ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plóch zelene

5.a) Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
sa za poslednú odrážku doplňajú odrážky v znení:

pri umiestňovaní stavebných objektov dodržať v zmysle 55 ods.2 vodného zákona
ochranné pásmo vodnej nádrže Liptovská Mara v šírke min. 10 m od zátopovej Čiary
vodnej nádrže pri kóte maximálnej hladiny ochranného retenčného priestoru 566,34 m
n.m. Bpv / výškový systém „Balt po vyrovnaní“!
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- neumiestňovať žiadne pozemné stavby v ochrannom pásmo vodnej stavby /ďalej len
VSI Liptovská Mara, rešpektovať zákon o lesoch v zneni neskoršich predpisov
- v ochrannom pásme lesa nebudovať trvalé oplotenie
- rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
Č. 372/1 990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SR
Č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód
- rešpektovať manipulačný poriadok pre vodné stavby Liptovská Mara-Bešeňová
- rešpektovať ustanovenia zákona Č. 7/2010 Z.z. o ochrano pred povodňami v zneni
neskorších predpisov
- realizácia cyklotrás v ochrannom lese a jeho ochrannom pásme je možná Ion bez
výrubov stromov“

6. Či.3 ods. 3.7. Vymedzenie zastavaného územia obce

6.a) sa na koniec textu doplňa nový odstavec, ktorý znie:
„Návrh UPN mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č.5 ráta s rozširenim
navrhovanej hranice skutočne zastavaného územia obce. Navrhovaná úprava vyplýva z
rozvojových plóch v katastráinych územiach Liptovský Mikuláš, Okohčné a Benice,
určených pro rozvoj športu a rekreácie, občianskej vybavenosti a obytnej zástavby.
Navrhované rozširenie hranice zastavaného územia je vyznačené na náložkách ku
Kompiexnému výkresu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s
vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami /ďalej len VPS/.“

7. Čl.4 ods. 4.3. Zoznam verejnoprospešných stavieb

7.a) Verejnoprospešné stavby dopravného vybavenia, v časti Stavby cyklistickej
dopravy sa na koniec textu doplňa nový bod, ktorý znie:
„0C2 - cyklistické chodniky v zmysie navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej
Dokumentácie“

7b.) Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry sa na koniec textu doplňa
nový bod, ktorý znie:
„Protipovodňová ochrana
POl - výstavba protipovodňových opatrení, v zmysie navrhovaného riešenia
a podrobnejšej projektovej dokumentácie na ostatnom území mesta“

8. Čl.4 ods. 4.4. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„Súčasťou záváznej časti ÚPN je výkres č. 2 „Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a
VPS“, doplnený prílohou tvorenou náložkami so zobrazením ZaD 01, ZaD 02, ZaD 03 a
ZaD 05, v ktorých sú vymedzené záväzné časti riešenia a označenie verejnoprospešných
stavieb Záväzné Časti riešenia a oznaČenie VPS sú v zmenšenej podobe premietnuté v
Schéme záväzných časti riešenia a VPS, doplnenej prilohou tvorenou náložkami so
zobrazením ZaD 01, ZaD 02, ZaD 03 a ZaD 05. Z hľadiska záväznosti sú tlačená verzia
grafickej časti a digitálna verzia grafickej časti vo formáte pdf rovnocenné.“
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Článok 2

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadeni dňa 22.6.2017.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej
tabuli.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabulí.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a
doplňa Všeobecne záväzné nariadenie č7/20101 VZN Zo dňa 16.12.2010 -

Záväzná časť úZemného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom Znení.

(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta
Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného Znenia Všeobecne záväzného nariadenia
č.7/20101 VZN Zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť úZemného plánu mesta
Liptovský Mikuláš v Zneni VZN Č. 3/2012 ZO dňa 6.9.2012, VZN Č. 712013 ZO dňa
19.9.2013, VZN Č.4/2015 ZO dňa 12.3.2015 a VZN č. 12/2016 zo dňa 16.9.2016 a VZN
Č. /2017 ZO dňa 22.6.2017.

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta
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Priloha či k všeobecne záväznému nariadeniu Č. I2OI7NZN Zo dňa 22.6.2017

Schéma záväzných časti riešenia a VPS

Schéma záväzných časti riešenia a VPS, časť 1 Sa meni v zmysle náložky, ktorá
zobrazuje úpravy vyplývajúce Zo ZaD 05:
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hranica zlekaného úzonda

(S3L fl - ochranné pásna, vodonl oI on WN. ZVN

Í 1 F I Í J ochranně pásmo vedeni, VIL pIkou

L Jí J vodný tok

‘1L JE J dobývacl ydostor šliliopioskov

J Í Jliranica zárodného parku

Jhranlca ochranného pásma zárodného parku

ZÁvAZnÉ ČASTI RaEšEnLe

maaimálva výška zástavby utanisbckého tásku

indos zantavonoj plochy uibanjshckáho boku

[LI] [t] E J hrai*a a ort ůzomia pra vyprastyanlo ŮPN-Z

NUL JkomuniháderrAl

flflL_ J komunjkádo FT BI

komunikáoe FT B2

[L] komunikáoo Fr 03

komun,kááo PT CI

LJCLi Želnzničná nI

1 fl J vedeme ot. energie ZVN, WN

riPLU Jpea zóna

E JEIL J lokalda pra umioslnonie výškového akcentu

Závazné ragul.tiw funkčnáho vyoblila územti:

vanot unie.

íiri PTJ obytné úzonio $ prevahůs rodinných domov

1 Ejj obytné ázomio S povahou byluvých domov
naršuvtůzFw

znástané dicci. mestsktho conba
mvešané úzendo s proyahou OV

hInevaiu0Úznkat

milošové diene s prevahos zanadon[ pne tport a rekreádu
(necle prd rokroácvu V pr[rodnom proslredi

— IvmdeM (narde záhraon(nskych 5 chatových sněd
vkvoenO Mnv.

r— divme výrobno-obslužných aroálov
- úzomio pdomysvlnel 5 otavvbnol ‘nimby
o (nemis zunadonlaarv Mov ímrnchopodMskei výToky

mvn vnanot,,a osev_svor liv O T, vinsony v_s Vrtu nosu

rollradené úzorráo patrových knrakádl
enšradoné ůionde zaáadeni žoisndca

L — enšradoné úzewse zanladenl nadradených syslůrnov TI
whradoné ůzondo povithove( tužby
tradoné územlo skládky odpadu

fl SCvnV ros sov

etyadoné ůzendo parkovo spravonej zeleno
(nemis pornohospcdksky vyruživaných plácls a lnajinnej zeleno
(nemis Iona
vodné plochy otoky
epnevodzá zelné vodných lrkov
v1tradoré dzondo pohrebink_s

VERLJPRCSFtéN STAVBY VEREJNEJ ZELENE
ZLI. r.Mbwpati.hUj-buoová
Zd - vedl ornlwira I BiOaiu vytvaderych incl pvvrobieka

VEREJ?PROOWSNy STAVBY OOPAOOVÉHO HOSPOOMSWA
Cl - amj ehldď.v odpadu vlekal_so kolárovu

OD1A BydlE Wan

schémakché epnodzonle hl šniovýds VPS TI

sdoěmabaá sopwodueirle ipedflckých VPS

E JI] [ J verajnoproipoiné stavby dopraroého t*avsnia

J CŠJ L J vorojnopronpetré stavby vorojnej zeleno

1 P61 L 1 vorvjnopmspotné stavby odpadového
kosddrsIva

vcminreruovezlné sTavby tschs,cho5 lrroatLukslvy

J [TUH záscbovonie otokbickos orergiou

L-JLJr:] odkanallzovonio

rijc:i ovanlopcmn

L J [JI] E LI lelokomunikoá,é a inIormačná sloto
rim záoobovanie tvptom

EJL!IJri zásobovanie vodou

SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VPS
-castl

/

J
L EGE N D An

ZOZNI VPSc

VERUNOPROSPEtSIÉ STAvBY DOPRAVnÉHO WBAVENLA

Sbity ccsvýdr kunuskaol
Dl - natkni ksinvnnlaoo v mateu sylTad.nydi dnami psnscých kocwohoál
I l4vé koeus,káo. mnqsoýdi úvd lnimtzené pMmkflOaJ aokivm*iUsms)
Slavby cyhlsvito) dopravy
DCI - sykl sucho croóiAy v mroe sylndarnyds ivaně poarmýrt knna*td
Slavty bleandnaj dsprovy
ocr - nvadn hI.zra dspav v renatu eylnrsd.vých izsord 1aně hleo*a
Dli - ae‘.ančsa .ia,n LVieoitý kAleido
Slaven vflys en*ny
DAt - osubssuvá sladce Lyonský OMivád I nástupným pe.etooni OsAlmt$ daBra

VtS4CPRoSPOSNÉ STAVBY nmooiCaJ ar,oAšnumn)RY
——
VI - sbity. 5.1.0ev. nflo lse sloj.. I Smysle nasittvflVo neona
• potsnqtq pnHklenilj dolen.i*os
03. nloa nsW sojm sloj., V mqsb nannlmmAl ‚tkla

—
SI - nitysao 0.1*1.1 kaMAnbl.1 tlel., mIssi. nwsntnevonihs neovil
•——do—
5O.va veMl k.5.bil náeo.. n smysl. natvin,Mt n.10.a
•pnj4j. p*tvi.1 doken.vsáó.
nardo—asto
El - kýsbná • r$a*e nimdeni tinsscfl. níntance .lhostkovimi sAkVdiv.
ovscJ no dosně nnBt nWinbloiechla nop.1004 na i.ktiohÚ rsonLu, tan$sie
n,flEet*e d.O.s. O psdlskvqhI pse.bbnj dehuai*nuc.
El- véStI.. mtoÉts*o. nd.ril zásvna d.ktrknai
nOlos na dovel nola, nbe_spob4ruch jotu r.pqov. na d.kvictú .rr5ns. 5 zvle
voenttvenihe mino ptorcér,O. nlq.Alonoi dekniUa.
Z—nao. —
P1 - soýklavb. phnBosdo Lkitanský tt*l - Rsžrarkesl
fl - vydavte. mlmnttukoi RS. V smysl. nbvnvuv.nOio najela a PWIshi*1OA
proalcuq dolwnrdae.
P3 nýgavváa mkmsleskoa VYt, Sns Hlt plyscoodov na dnami cesto. v smysl.
navhenaniho sitn s pulncavqto prqoktosq doknnao.
Zajdusvovn. nalom O oslavo Sohy nrw.
TYl .ysianta I ekuráinko. l.polvlvs readovI, zdoopvleým • toy.vvdv mimino
na sloni cesta. 5 atysi. navtsunnasleho mOcnas rvdrvts.ieer prsioklevoj dskonrlso.
Teditwlwrikable I ntvmakně tolo
TKI - %stosta I Bkstotzáoo v.doVi ladksinvmiksM1tS sieti na dnami nosla, 5 smyli.
oavlivsavivo rohm.. cbne,eq pnojoktvvnj avkvnvbon
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