
Spoíočný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš

Císlo: MsU/ÚRaSP 2017/05506-02/MDa V Liptovskom Mikuláši: 14.08.2017
Vybavuje: Ing. Milan Dančĺk
Tel.: 421 —044/5565344
E—mail; rnUnn.JancikQnUktila.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a konania o využití úzcmia

a upustenic uď ústncho pojednávania a micstneho zisťovania.

podľa 36 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a siavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mi

kuláš, ICO 00 315 524 podal dňa 20.07.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodo

vania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie úzcmného rozhodnu

tia na stavbu „Kultúrno-prirodná oddychová zóna Háj Nicovů“. Uvedeným dňom bob

začaté úzcmné konanic a konanie o využití územia.

Popis stavby:
Dokumentácia rieši využitie územia na individuálnu rekreáciu v “mestskom“ prostredí nesú

com znaky prírodného prostredia. Toto územie je v platnom územnorn pláne definované ako

verejnoprospešná stavba verejnej zelene ZLi. územie definované v UPN - SU sa skladá z

fhnkčných plóch, kde je jednak územie poľnohospodársky využívané, územie produkčného

lesa, plochy určené pre občiansku vybavenosf, plochy pre športové zariadenia, záhradkárske

osady a pod. Maximálne využíva danosti prirodzenej konflgurácie terénu v rámci disponibil

ných pozemkov.

Územie, ktoré je riešené touto dokumentáciouje označené v platnom Územnom pláne mesta

Liptovský Mikuláš ako úzernie, kde hlavná funkcia je les, poľnohospodárske využitie. šport,

rekreácia a pietne miesto. Uzemie je prístupné z mesta, z mestskej časti Podbreziny, z obce

Smrečany a poľnou cestou z Mútnika. Areál je navrhnutý ako územie s prirodzenou

turistickou pešou a cyklotrasou, spájajúcej strediská Nízkych a Západných Tatier s priamym

kontaktom pietneho miesta - Cintorín s pamätnikom Háj Nicovů NKP 397/1-3. ďalšia

prirodzená cyklotrasa prebieha po úpätí Hája, paralelne so železničnou traťou.

Objektová skladba:

301 Cyklo-turistická trasa

302 Nástupný priestor

303 Prírodovedecká náučná trasa

304 Vojensko-historícká náučná trasa

305 Vyhliadkový bod Veža

306 Kyslíková trasa

307 Trasa človek a krajina

308 Rodinný chodník a lúka



301 CYKLO-TURISTIC1c TRASA
Cykloturistické trasy nadväzujú na eXistujúce cykloturistické trasy zrealizované v tomto úze
mí. Používajú sa eXistujúcc trasy, resp. ich časti zelená C5465 rekrea a žhá C8487 rekrea.
Novo navrhnuté trasy nemajú suplovaf cyklotrasy širšieho zámeru, mali by slúžiť pre ich do
plnenie a každodenný oddych a rekreáciu. Tieto trasy sú doplnené tak, aby sa využila trasa pre
cyklotriálové bicykle, resp. zjazd na horskom bicykli bez ohrozenia ostatných návštevníkov.
Súčast‘ou objektu je osadenie informačných tabúľ a cykloprístieškov.

SO 302 NÁSTUPNÁ PLOCHA
Navrhnuté sú nové nástupné plochy do “Oddychovej zóny Háj Nicovó“. ich návrh umiestne

nia vychádza z už eXistujúcej infraštruktúry ako aj z platnej územnoplánovacej dokumentácie.
Nástupné plochy juhozápad:

SPi spevnená plocha - parkovisko
Zo smeru centrum mesto Lipt. Mikuláš je prístup do zóny Lesopark ulicou Kpt. Nálepku cez

železničné priecestie “žpl “. Pred železničným priecestím je navrhnutá SPI spevnená plocha -

parkovisko rozšírením ulice Kpt. Nálepku. Parkovanie bude kolmým parkovaním. Parkovisko

je navrhnuté na mestskom pozemku v súčasnosti nevyužívanom. Celkovo bude vytvorených 9
parkovacích miest. Každé státie má rozmery 2,5x5,3m. Povrch spevnej plochy živičný.

SP2 nástupná spevnená plocha
Za železničným priecestím je navrhnutá spevnená plocha SP2 na mieste kde začínajú všetky

trasy Zóny Háj-Nicovó. Ide o úpravu povrchu s mlatovým bytom. Pri tejto spevnenej ploche

móže byt‘ v budúcnosti zrealizovaná nová prevádzková budova, ďalej sú tu navrhnuté v rámci

projektu Lesopark prvky vybavenosti ako: informačné tabule, zberné nádoby pre separovaný

odpad, móžu sa tu umiestnit‘ pri kultúmo-športových akciách dočasné stánky s občerstvením,

pristrešky pre kontajnery, požičovne bicyklov, dočasné sociálne zariadenia apod.

Nástupné plochy juhovýchod:

SO 303 PRÍRODOVEDECKÁ NÁUČNÁ TRASA
Prírodovedecká trasa sleduje eXistujůce chodníky a cesty v priestore lesoparku a jej prioritou

by malo slúžit‘ ako učebnica v prírode. T.j. dostupnou formou a na príkladoch v prírode by

mali byt‘ prezentované poznatky a reálie najmä detskému návštevnikovi. Tieto informácie by

boli prezentované nasledovne:
Základné info na úvodnej tabuli, ktorú predpokladáme na nástupe do areálu “Kultúmej prí

rodnej oddychovej zóny Háj-NicovY‘, spojená s informáciami o paleontologii plus týkajúcimi

sa archeológie najbližšieho regiónu.. Dalej odborno- náučné tabule v tomto zložení:“, “Geoló

gia“ +1 tabul‘a umiestnená hore na vrchu, s možnost‘ou výhľadu na okolitú krajinu a základ

nými info, “Les“ - 1 tabuFa, “Rastlinstvo“ - 1 tabuľa, “Zivočíšstvo“ (zoológia, omitológia,

entomológia) 2 tabule + “hmyzí domček (+ paleontológia) - 2 tabule,

Panely navrhujeme čiastočne interaktívne, teda s možnost‘ou pohyblivých segmentov z dreva

(priradenie listu stromu ku správnej drevine, stopy zvierat ku živočichovi...) samozrejme for

mou odolnejšou voči prípadnému vandalizmu, resp. ľahko nahraditeľnou pri prípadnom zni-

cent
Samotná trasa tým, že využíva v rozhodujúcej miere prírodné prostredie nevyžaduje žiadne

podstatné stavené zásahy, či zmeny terénnej konfigurácie.
Súčasťou objektu je osadenie informačných tabúl‘ a prvkov mestského mobiliáru.

SO 304 VOJENSKO-HISTOIUCKÁ TRASA
VH-A. NÁUČNÝ VOJENSKO-HISTQRICKÝ CHODNÍK
zahrňuje spolu 6 stanovíšt‘ s východiskom od Informačného centra mesta, kde by bola k dis

pozícii prehľadná mapka jednotlivých stanovíšť vojensko-historického chodníka a jednotli

vých cyklotrás, prípadne informačná brožúra.
I.A.3 trig. 746,5 Háj - vojenský cintorín a pamätnik + panely boje o Liptov

I.A.3-1 pamätník účastníkom vojenských misií, ktorí zahynuli
I.A.4 k. 727,9 Nicovo - obnovené drevozemné predsunuté veliteľské stanovište

‚



l.A.5 horně parkovisko - vyhliadková veža + informačné panely boje o Háj
Sůčasťou objektu je osadenie informačných tabúľ.

SO 305 VYHLJADKOVÝ BOD - VEŽA
Vyhliadková veža je súčast‘ou celého riešenia lesoparku, kde fažiskovo je zasadená v okruhu
I. - Vojenská história a kultúrne využitie. Architektonické riešenie budé artikulované aktuál
nym architektonickým jazykom, tak aby bol samotný objekt vyhliadkovej veže jednoznačne
čitateľný ako jedinečné dielo architektonického umenia. Jeho jedinečné riešenie zaručí jeho
identiňkáciu medzi objektami podobného charakteru ako aj dóstojnú interakciu s národnou
kultúmou pamiatkou.
Najvyšší bod objektu v zmysle regulatívov platného UPN nesmie presiahnuť 20m od uprave
ného terénu
Na prízemí objektu je %ytvorený priestor pre prezentovanie historických udalostí súvisiacich

oslobodením Mikuláša, prípadne mých informácií súvisiacich s tematickými trasami lesopar

ku.
Materiálové riešenie predstavuje hlavný komponent architektonického riešenia, ktorý pri do

siahnutí investorom požadovaných ekonomických parametrov stavby osvedčí kvalitu riešenia.

Z riešenia sú vylúčené materiály ‚ ktoré vyžadujú náročnú resp. nákladnú údržbu, nezaručujú

bezpečnú dlhodobú prevádzku. prípadne majú negatívne ekologické dósledky.

Ako základné materiály sú použité pohl‘adový betón, prírodný kameň z Iokálnych zdrojov,

červený smrek prípadne agát, kováčsky upravená oceľ prípadne Corten. Prípadné farebné

úpravy sú zrealizované náterovými systémami.
Z technického vybavenia veža bude vybavená ochranou proti blesku. Altematívne móže byt‘

vybavená osvetlenim, prípadne kamerovým systémom wiFi prístupovým bodom a pod.

SO 306 KYSLÍKOVÁ TRASA
V kyslíkovej trase sú navrhnuté prvky drobnej architektúry so zameranim na aktívny pohyb

ľudí. Vytvorené sú jednoduché cvičiace prvky v prírode, bežecké trate (udržiavané aj v zim

nom období pre podporu bežeckého lvžovania), trasy pra „nordic walking“. Zo strany mast

skej časti Podbreziny je navrhnutý lyžiarsky viek so zázemím.
Vyznačené bežecké trasy sú vhodné pre všetky vekové skupiny (deti. dospelí, seniori) ktorí

nic sú pohybovo obmedzení (vozíčkari! zranení), avšak čas ich absolvovania záleží od ‘zic

kej kondície a zdravotného stavu jedinca, keďže na vyznačených trasách sú prevýšenia.

Trasy tvorí prevažne trávnatý podklad ‚ čo je pozitívne pre l‘udí, ktorí trpia bolesťami klbov (
členkový, kolenný, bedrový), čo znamená menšiu záťaž na opomo-pohybový aparát.

Posilňovacie prvky a stanovištia na hlavných pristupových miestach (parkoviská) sú vhodné

aj pra imobilných ľudí. Posilňovacie prvky sú určené na posilňovanie a fitness pre různe ve

kové kategórie, ktoré umožňujú precvičovať širokú škálu svalových partií. Celoročná využi

teľnosf bcžeckých trás a posilňovacích veži a prvkov je samozrejmosťou.

Trasa a posilňovacie prvky sú vhodné pra rekreačných, výkonnostných aj vrcholových špor

tovcov (informácie o časoch absolvovania jednotlivých úsekov pre tieto skupiny budú vyzna

čené na informačných tabuliach)
Rozmiestnenie jednotlivých posilňovacích veží a piwkov na prístupových miestach a na jed

notlivých úsekoch bežeckých trás odlišné a situované nasledovne

— prístupové rniesta s parkoviskami:
Balance Course Function (rozcvičenie a aktivovanie proprioceptorov pred začiatkom

behWchódze v teréne)
Leg Strech (statický strečing dolných končatín po fyzickom zaťažení)

Posilňovacie veže Parallel rails, Pull up (posilňovanie)

— jcdnotnotlivé úseky bežcckých trás

‚ Deník balance beam Deník beam jumps parallel bars

Prioritné sú príswpové miesta s parkoviskami ( väčší dosah ľudí, využiteľnost‘, dostúp pre

imobilných)
Súčasťou objektu je osadenie informačných tabúl‘.
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SO 307 TRASA ČLOVEK A KRAJINA
Trasa ČLOVEK A KMAJINA sleduje existujúce chodníky a cesty v priestore lesoparku a jej

prioritou by malo slúžiť ako učebnica v prirode. T.j. dostupnou formou a na prikladoch v prí

rode by mali byt‘ prezentované poznatky a reálie najmä detskému návštevníkovi. Ma! by zís

kat‘ najmä poznatky jednak o samotnej krajin; ale najmä o vplyve ľudskej činnosti na prírod

né prostredie. Mali by sa sprostredkovaf informácie, ako l‘udská činnost‘ krajinu formovala a

čo ktorý zásah priniesol. Tieto informácie by boli prezentované na siedmich stanovištiach.

Samotná trasa tým, že využiva v rozhodujúcej miere prírodné prostredie nevyžaduje žiadne

podstatné stavebné zásahy, či zmeny terénnej konfigurácie.
Súčasťou objektu je osadenie informačných tabúl‘.

SO 308 RODINNÝ CHODNÍK A LÚKA
Táto t‘asa - stavebný objekt je zameraný na rodinné a spoločenské vyžitie a strávenie celého

dňa v prirode. Prioritou je zachovanie existujúceho lúčneho porastu a vzrastlých solitémych

stromov, ktoré tvoria podstatu tejto atmosféry. Navrhnuté sú tu detské ihrisko, oddychová

zóna, Pre posedenie piknikové miesto - bez možnosti otvoreného ohňa, lavičky, a altánok.

Navrhované mobiliáme prvky sú určené pre rózne vekové kategóňe s prihliadnutím na jed

notlivé vekové kategórie. Prístup na rodhmú láku je od parkoviska pred Pamätníkom, pričom

sa uvažuje s vytvorením parkovej úpravy existujúceho chodnika tak, aby bol prístupný pre

detské kočíky.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa * 117 a 119 ods. 3 zák. Č. 50/1976 Zb. o

úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov a

5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok

a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného po

riadku oznamuje začatie územného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom podľa

ods. 1 a ods. 4 * 36 stavebného zákona. \‘zhL‘adom k tomu, že pre podaný návrh je spracovaná

úzeninoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územně rozhod

nutie. Upúšt‘a stavebný úrad v súlade s 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednáva

nia.

Stavebný úrad určuje pre účastníkov konania lehotu, do ktorej mbžu uplatnif námietky

do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, a zároveň ich upozorňuje, že sa na ne

skoršie podané námietky neprihliadne.

Podľa ods. 3 *36 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej

lehote, v ktorej móžu uplatnif svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak

niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný

úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý orgán,

ktorý bol vyrozumený o začati úzernného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej leho

te svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledova

ných záujmov súhlasí.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a

stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas stránko

vých dní (pondelok od 8:00 11:30 a od 12:30 15:00, streda od 8:30 11:30 a od 12:30

16:30, piatok od 8:00 — 11:30 aod 12:30— 15:00).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloži jeho zástupca písomnú plnú

moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovaf.

4



V zmysle 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatne

ně mohli byt‘.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚD
ózemného wzhodovanja a stavebného poriadku

v Liptnvswm MikLIIáši

Stúroya 198g!41, 031 42 Uprovký Mikuiáš

Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru ÚR a SP

Doručuje sa
- Učastnikom konania (navrhovatel‘, právnické a ‘zické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo

mé práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných

nehnuteľností !pozemkov a stavieb/) formou verejnej vyhlášky v zmysle 36 ods. 4 staveb

ného zákona.

Toto oznámenie má povahu vcrejnej vyhlášky podľa 36 ods. 4 Č. 50/1976 Zb. o územ

nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa pisomnasť vyvesí po dobu 15 dní na

úradncj tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým spósobom (webové sídlo mesta,

miestny rozhlas) alebo na doČasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého

sa konanie týka. Posledný dcň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

-8-09-2017 23-09-2017
Vyvesene dna‘ Zvesene dna‘

Zverejnené mým sp6sobom:.V. ‚prn

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

931 42 LIPTOVSKÝ MU<ULÁS
o-l
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Na vedomie
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh. odbor dráhový sta

vebný úrad, Námeslie slobody 6 810 05 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku Č. 3/834, 921 80 Piešťany
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, majetkoprávny odbor, Janka Kráľa 4,01040 Zilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Lipt. Mi

kuláš
- Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, SSOPaK, SVS Vrbická

1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 01001

Zitina
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, sekcia oznamovacej

a zabezpečovacej techniky, I. mája 34,01001 Zilina
- Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastně riaditeľstvo, sekcia elektrotechniky a

energetiky, ul. Csl. Brigády 46, 038 61 Vrútky
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina,
- Stredoslovenská energetika - Distdbúcia a. s., Pri RajČianke 2927/8, 01947 Zilina,

- Slovenský plynárenský priernysel Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Slovak Telekom, a, s., Bajkalská 28,81762 Bratislava.
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš,
- Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- LiptovNet, a.s., Belopotockěho 4, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Imafex s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Lipt. Mikuláš
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