
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRa SP 201?/05468-O3IESar Liptovský Mikuláš: 05.09.2W?

Stavebník: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský

Mikuláš - SO 01 M. R. Stefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia po Hurbanovu
ulicu“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš podal dňa 17.07.2017 na Spoločný obecný úrad úzernného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mestská
cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš — SO 01 ul. M. R. Stefánika, úsek od
Jánošíkovho nábrežia Po Hurbanovu ulicu“ na pozemkoch - liniová stavba k. ú. Liptovský
Mikuláš a k. ú. Liptovská Ondrašová, na ktorú bob vydané úzernné ľozhodnutie obcou
Bobrovec pod č. MsUJUR a SP 2017/00191-03/Sar dňa 03.03.2017. Uvedeným dňorn bob
začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ~ 120 zák. č. 50/1 976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
~ 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre úzernné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a ~ 3a ods. 4 zákona č. 135,1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskoľších
predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnorn konaní a po
preskúmaní podľa ustanovenia * 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

Stavba „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš - 50 01 ul. M. R.
Stefánika, úsek od Jánošíkovlio nábrežia Po Hurbanovu ulicu““ na pozernkoch - liniová
stavba k. ú. Liptovský Mikuláš a k. ú. Liptovská Ondrašová sa podl‘a * 66 ods. I stavebného
zákona a ~ 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných kornunikáciách v znení neskorších predpisov

p o v o 1‘ u J e.

Druh a účel povol‘ovanej stavby: inžinierska stavba



Popis stavby:
Predmetorn dokunientácie pre stavebné povolenieje úsek cyklotrasy na ulici M. R. Štefánika,

ktorý začína na Jánošíkovoni nábreží a končí na Hurbanovej ulici v rámci stavebno — dopravného
návrhu intravilánových cyklotrás v meste Liptovský Mikuláš a ich nadväznosť na existujúce aj
plánované cyklotrasy v intraviláne aj extraviláne mesta. Súčasťou návrhu je aj kompletná
rekonštrukcia ulice M. R. Stefánika.

OBJEKTOVÁ SKLADBA:
50 01.1 ul. M. R. Štefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia Po Hurbanovu ulicu
SO 01.2 ul. M. R. Stefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia po Hurbanovu ulicu -

kanalizácia

Technické údaje stavby:
UI. M. R. Stefánika, úsek od Jánošíkovho nábrežia po Hurbanovu ulicu:
- úsek cyklotrasy v dlžke 295 m začína na križovatke na Jánošfkovom nábreží a končí na
Hurbanovej ulici. Pozdlž Stefánikovej ulice je priestorovo na mieste jestvujúceho chodníka
navrhnutý obojstranný chodník 2,2 m a 3,0 it na pohyb chodcov a cyklistov a vstup do objektov,
konštrukčne navrhnutý z asf‘altobetónu a zo zámkovej dlažby, kryt kornunikácie je
asfaltobetónový. Rekonštrukcia existujúcich spevnených plóch je navrhnutá v kompletnej
výmene existujúcej konštrukcie. Na Hurbanovcj ulici je navrhnuté rozšírenie jestvujúceho
chodníka na 4,0 m. Vyústcnie cyklotrasy je na Hurbanovu ulicu s predpokladaným napojením na
cyklotrasu SO 02.1 Park Stefánikova ulica. Všetky stavebné úpravy sú plánované v existujúcom
telese chodníka a cesty.

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
- nie je potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Dr. Milan Skýva, DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnorn konaní, ktoráje súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zrneny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Pešie trasy sú navrhované na samostatných chodníkoch v šírke 2,1 m - rekonštrukcia chodníka
pri vybavenosti; 3,0 m — spoločný pohyb cyklistov a chodcov a 4,0 m v križovatke s ulicou
Hurbanova. Všetky navrhované pešie trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom
prevedení a s farebným a povrchovým odlíšením.
- Odvodnenie chodníka je 2 % priečnyni sklonom do komunikácie a následne do
rekonštruovaných uličných vpustí umiestnených vo vozovke.
- Odvodnenie spevnených plóch je priečnym a pozdlžnym sklonom do uličných vpustí.
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- Odvodnenie vozovky je pozdĺžnym a jednostranným priečnym sklonorn do uličných vpustí.
- Odvodnenie zemnej pláne zostáva v póvoclnej polohe, v prípade poškodenia pri výstavbe musí
byť obnovená.
- kanalizácia — na odvodnenie budú slúžiť uličné vpuste, ktoré budú vymenené vpočte 17 ks a
posunuté do novej polohy. Potrubia sú navrhnuté z PVC kanalizačných rúr, vpuste sú navrhnuté
betónové s liatinovou vtokovou rnrežou.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať:
SYN 0~ 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
SYN 92 0201 -~ až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb — spoločné ustanovenia
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavby.
- Pri stavbe buclú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov,najmä ~ 43d-i, a prístušné technické normy.
- Vyhl. MZP SR 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.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním. V zrnysle ustanovenia * 62 odst.1, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný
oznámíť zhotovitel‘a stavby, pFedložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podt‘a zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné
overenie vybraných ~eodetických a kartografických činností autorizovaným ~eodetom
a karto~rafom a predložit‘ na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabczpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe
/* 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
- na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, ked‘ sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podFa kolaudačného rozhodnutia,
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- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstránif a pozemok dať do póvodného stavu,
- stavebný materiál skladovať talc, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby Po dobu
predpokladanei existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- Vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie, Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastně
finančně náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
- pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčif ich na tvare miesta. Dodržať
ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzaf tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel‘nostiach
a nedochádzalo Ic obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov v!astníkov susedných
nehnute l‘ností.
- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnuteľností.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
- 1. V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. jej blízkosti sa nachádzajú nadzemně NN

vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
Zakreslená orientačná trasa týchto vedení bola priložená k vyjadreniu 4600030859.

- 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona č. 25U2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN
vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na
každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť
uzemňovacej sústavy.

- 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určen je presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

- 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu nrevadzkovatel~sSe-d.Sk vytýči určený
pracovník SSE-D.

- 5. Pri maniDulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenerRetických zariadení SSE-D, ako aj
puiDrácach v ochrannom pásme v ichbeznrostrednej blízkosti, je potrebné beznodmienečne
predjednať postup prác na stredisku Udržby Liptovský Mikuláš.
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- 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor
prizvať zástupcu SSE-D z yríslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia. čo
potvrdia zápisom do stavebného denníka. jjrípadne na kópiu touto vyjadrenia.

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

- 8. Zároveň si Vás dovol‘ujerne upozomiť, že v dancj lokalite sa möžu nachádzať aj vedenia
tretích osób.

- 9. Platnosťtohto vyjadreniaje obmedzená na 12 mesiacov odo dňajeho vystavenia.
- 10. Ku kolaudačnéinu rozhodnutiu na uvedenú stavbu sa vyjadríme po doložení zápisu

o vytýčení energetického zariadenia zapísanom v stavebnom denníku.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Voči vydaniu stavebného povolenia nemá námietky. Z pohFadu záujmov chránených zákonom
o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržat‘ podmienky:
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovat‘ šetrným spásobom

s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drc vín a leh koreňového systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiakmaia do pády

a horninového prosiredia
- pri zemných prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenicí inváznych druhov rastlín

do oko/ta riešenej vozovky
- v prípade zavlečenia inváznych druhov ras/lín pri zemných prácach do okolia riešenej

vozovky vykoná investor na vlastné náklady ic/i odst ránenie
- po ukončení zemných prác uviest‘ terén do upraveného stavu
- prt~adný nevyhnutný výrub nešit‘ v zmysle ý-u 47 a ý-u 48 zákona č, 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znp.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
- vydal p o t v r d e n i e k navrhovanému projektu v zmysle ~ 18 zákona Č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znp.

- Navrhovaný projekt nesplňa kritériá podl‘a prílohy Č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
a preto nepodlieha posudzovaniu podl‘a tohto zákona.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- 1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladat‘ v súlade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spösobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- 3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej

osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričorn je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie
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(napr. zberné suroviny, mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred
zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenif priestor na dočasné
zhrornažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom, ktorý nebude ohrozovať
životné prostredie alebo odpad Zo staveniska hned‘ odvážať.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
S predloženým projektom súhlasínie s týmito pripomienkami:

1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
správe, ako aj vodovodné a kanalizačně prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Presnú trasu
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčíme na Základe predloženej objednávky
(vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). Kontakt: Ing. Danek, 0905 997 903 —

vodovod; p. Vyšný, 0908 9~6 595— kanalizácia.
2. Pri budovaní drenáže, osadení vpustov alebo akýchkol‘vek zariadení žiadame dodržat‘
ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle Zákona Č. 442/2002
Z. z., t. J. min. 1,5 it od vonkajšieho pódorysného okraja potrubí na každú stranu pri
potľubiach do dimenzie 500 mm a min. 2,5 it od vonkajšieho pódorysného okraja potrubí
na každú stranu pri potrubiach dimenzie nad priemer 500 mm.
3. Investora žiadame, aby min. 2 týždne pred zahájením prác dohodol s našou spoločnosťou
postup a rozsah prác.
4. 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 Ergelit, Izolsan, Hevolit. Po konzultácii, predložení
certiFikátov a odsúhlasení s prevádzkovatel‘om je možné použiť aj výrobky mých výrobcov
splňajúce požadované vlastnosti.
5. V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame ich
bezodkladné nahlásenie na tet. Č. 044 55219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na
náklady investora.
6. Ku kontrole realizovaných prác a tiež pred zásypom uličných vpustí a drenáže žiadame
prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt: Ing. I-lán, 0908 916 580; p. Hričák, 0905
701 932.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. cestnej dopravy, pozemnýeh
komunikácií a verejných priestranstiev
S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasí.

V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia mesta
Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného osvetienia
je potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.
Akékol‘vek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbor
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií
a verejných priestranstiev.
Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný v súlade s ~ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961
Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, Po predchádzajúcom súhlase dopravného
inšpektorátu o určenie trvalého a dočasného dopravného značenia. K žiadosti je potrebné
pripojit‘ okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj projektovú dokumentáciu
vypracovanú odborne spósobilou osobou.
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Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a pol‘nohospodárstva
K realizácii navrhovanej stavby nemá námietky za dodržania nasledovnej podmienky:
- Vzhľadom na to, že v okolí plánovanej stavby (teleso cyklochodníka a chodníka) sa

nachádzajú dreviny (vzrastlé stromy a kríky), pri výkopových prácach je potrebné dodržať
ustanovenie STN 83 7W 0 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana strornovej vegetácie, časti 4.
„Poškodzovanie drevín a prevencia pred poškodenírn pri stavebných činnostiach“, hlavne
článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov so nesni/e vykonávat‘ v koreňovom priestore. ak to vo
výnimočných prípadoch n/e je možná zabezpečit musí so výkop vykonávať ručne a nes/nic
sa viest‘ bližšie ako 2,5 in od päty kmeňa. Fri hlbení výkopov so nesiná prerušit‘ korene
hrubšie a/co 3 Cm. Korene sa nióžu prerušit‘ jed/ne rezoni, pričoin so rezné m/esta zahladla
a oše/ria.

Krajský pamiatkový úrad, Žilina
Z hl‘adiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné
požiadavky:
- Ak počas stavebných prác döjde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hrnotnej

povahy, napr. objektu, kuttúrnej vrstvy, zvyškov, starších arch itektúr, stavebného materiálu,
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí atebo kostrových pozostatkov,
je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Zilina,
najneskör na dľuhý pracovný deň Po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.

- Podľa * 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a ~ 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnorn poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému
úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradorn
alebo ním poverenou odborne spčsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečif ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaF o ňoni
nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický
nález möže vyzdvihnúť a premiestniť z pövodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- V súlade s ~ 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa * 30 ods. 4 pamiatkového
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo kjeho
použitiu na účel, na ktorý je určené.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Piešťany
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
- Všetky práce v ochrannom pásme vodného toku Váh ohlásiť na Správu povodia horného

Váhu v Ružomberku.
- K začiatku práv v ochrannom pásme toku prizvať úsekového technika (Ing. Ševcová! 0903

803 382) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Usek cyklotrasy nesmie tvoriť prekážku pri vykonávaní zabezpečovania opráv a údržby

vodných tokov.
- V dotyku s majetkom SVP, š. p. je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu s odborom správy

majetku (JUDr. Mojžišom 033/7764405).
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Správca tokLl nezodpoveclá za škody spósobené účinkamt vád, splavenin a Vadu ako
i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa * 49 ods. 5 vodného zákona.

Slova)‘ Telekom, a.s., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (d‘alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, as. alalebo
DIOl SLOVAKIA, ss.o. dójde do styku v záujmovom území.

Slovak Telekom, a.s. a BIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmorn (* 68 zákona Č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie ~ 65 zákona č. 351/20H Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné Číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosf podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sjetí : Ján Babál, jan.babal~telekom.sk,
±421 444328456.
4. V zrnysle ~ 66 ods. 7 zákona č. 35 1/201 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresllť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
Za spinenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle ~ 66 ods. ~0 zákona č. 35U201 I Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nic je možné zrealizovať prekládku
SEK.
6. Upozorňujeme žiadateVa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí f~gurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekornunikaěných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alalebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateVa zabezpeěif nadzernnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podl‘a ~ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.
9. V pripade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovat‘ Po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
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k tornu, že na Vašorn záujrnovom území sa rnöžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týrnto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.

- 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a ~GI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Siovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky
do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi;
Ján Babál, jan.babal~telekorn.sk, ±421 44 4328456, 0903 924 519. V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uved‘te číslo tohto vyjadrenia a dáturn jeho vydania.

- 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.

- 12. Žiadateľ móže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel‘
nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spotočnosti Slovak Telekom, a.s.

- 13. Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel‘nosť na
telekomunikačnů sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- M. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP— distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia — STL a NTL plynovody
S prípojkami.
S vydaním stavebného povolenia súhIasí za dodržania nasledujúcich podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY;
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania mých činností je stavebník

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ na adresu: SPP — distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom oni lne formuláru zverejneného na webovom sídle (www.spp
distribuci a. 5k‘).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a!alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hodinu,

- stavebník je povinný oznárniť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. ±421 52242 5201) najneskór
7 dní pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,

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

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
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predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizrnov,
ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypanfm výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výhražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k kýmkol‘vek technologickým zariadeniam SPP-D nic 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 rnusia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškoden je,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu real izovaf také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Sbovenskú obchodnú inšpekciu (501), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom pásme a/abebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
ubožiť podFa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €‚

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

- stavebník je povinný rešpektovat‘ a zohl‘adnit‘ existenclu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 aTPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle * 79 a * 80 Zákona
o energetike umiestňovat‘ nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
- V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatím zemných prác žiadame

kontaktovať povereného pracovníka (0905 440 232 abebo 0918 415 232), ktorý vytýči naše
siete.

- V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávať ručne, bez použitia mechanizmov.

LiptovNet a.s, Liptovský Mikuláš
- V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatím zemných prác žiadame

kontaktovat‘ povereného pracovníka (0905 440 232 alebo 0918 415 232), ktorý vytýči naše
siete.

- V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávať ručne, bez použitia mechanizrnov.

LMT, a. s., Liptovský Mikuláš
- S povolením navrhovanej stavby súhlasíme s nasledovnými pripomienkami:
- Cyklotrasa v uvedenom smere križuje podzemné rozvody tepla z plynovej kotobne PK2

Stefánikova (pri STK), žiadame pred vykonaním prác požiadať o vytýčenie rozvodov.
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- V smere k Jánošíkovrnu nábrežiu sa už nenachádzajú tepelně rozvody v správe LMT, a. s.

K stavbe sa vyjadrili:
SSE - Distribúcia a.s. Zilina zo dňa 17.05.2017; LVS, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 24.04.2017;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH zo dňa 2 1.04.2017;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek ŠSOPaK a posudzovania
vptyvov na životné prostredie Zo dňa 21.12.2016 a 15.06.2017; mesto Liptovský Mikuláš, odd.
ZP a poľnohospodárstva zo dňa 13.01.2017; mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy a ZP, odd.
CD, PK aVP ~o dňa 05.04.2017; SPP - distribúcia, as. Bratislava zo dňa 28.12.2016; Slovak
Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 30.12.2016; Krajský pamiatkový úrad Zilina Zo dňa 05.01.2017;
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Piešťany zo dila 03.05.20 17; IMAFEX spol. s r. o.,
Liptovský Mikuláš zo dňa 13.01.2017; LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 13.01.2017;
LMT, a.s., Liptovský Mikuláš Zo dňa 14.08.20 17.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
~ 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia ~ 76 stavebného zákona užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Odóvodnenie:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (ICO: 00315524), Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský

Mikuláš podal dňa 17.07.20 17 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mestská
cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš — SO oi ul. M. R. Stefánika, úsek od
Jánošíkovho nábrežia Po Hurbanovu ulicu“ na pozemkoch - liniová stavba k. ú. Liptovský
Mikuláš a k. ú. Liptovská Ondrašová, na ktorú bob vydané územně roZhodnutie obcou
Bobľovec pod č. MsU/UR a SP 2017/00191-03/Sar dňa 03.03.2017.

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti oznámil dňa 28.07.20 17 podl‘a * 61 ods. 4
stavebného zákona a v súlade s ustanovením ~ 3a ods. 4 zákona č. 135/1 961 Zb. cestného zákona
Začatie stavebného konania verej nou vyhláškou účastníkorn konan ia a dotknutým orgánom.
VzhFadom k tornu, že podaná žiadosť spolu s predloženými dokladmi a dokumentáciou
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre
Známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil v zmysle ~ 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky
a pripomienky. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od účastníkov konania doručené
žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach ~ 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a ~ 8 vyhl.
č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že

I.1



uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú obrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené alebo obrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené ~ 43d a 43e, ~ 48 až 52 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov, * 9 vyhl. Č. 453 2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských
technických noriem.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavba je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
Vznesením Mestského zastupiteľstva Č. 115 2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časf bola
vyhiásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM Č. 7/VZN 2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Iiskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.
Č. 532 2002 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Vlastníctvo preukázané: stavebník preukázal vlastníctvo v územnom konaní a Po právoplatnosti
územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

Správny poplatok - navrhovatef je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle
~ 4 ods. I písm. a) zákona Č. 145 1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučeiiie:
Podľa * 53 zákona č. 71 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Stúrova 1989 41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Nám. Osloboditeľov I, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmatefné správnym súdom podľa ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

Ing. Ján Bic áč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ~ 69 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým
spósobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej
lehoty je dňom doručenia.

-7-09- 2017 22-09-2017
Vyvesené dňa Zvesené dí‘ia

Zverejnené mým spósob ~JE3QVE Si ĎLO nEi‘D) I hJWL9~
‘A 0 UPTOVS1(y ‘i~LAa

MEST94(Ý ÚRAD
931 42 UPTOYSKY M KULÁŠ

0-

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania (tj. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozemkom a stavbám
můžu byť rozhodnutím priamo dotknute) formou verejnej vyhlášky v zmysle * 69 ods. 2
stavebného zákona.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989 4!, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Stúrova 1989 41, 03! 42
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP a pornohospodárstva, Ul. Šturova 1989 41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti oZP, úsek ŠSOI-1, Vrbicka 1993, 031 0!
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek ŠSOPaK a posudzovania
vplyvov naZP, Vrbická 1993, 03! 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,Nábrežie I. Krasku Č. 3 834, 92] 80 Piešťany
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927, 01047 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
LMT, a.s., Za traťou 605 I, 031 04 Liptovský Mikuláš
Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova 15, 821 08 Bratislava - projektant
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