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Vec
Zverejnenie žiadosti

Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že
navrhovatel‘ Stošice a.s., Vel‘ká Okružná 43, 010 01 Zilina ICO: 506 22 897 v zastúpení
Miroslav Dančík, ul. 1.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 09.11.2017 návrh

na vydanie zmeny územného rozhodnutia stavby „Liptovský Mikuláš, Obytný súbor Stošice

západ-Okoličné-komunikácie, vodné hospodárstvo, Obj. SO 06 — Rozvody VN, NN, VO
a trafostanice — 1.etapa“ na stavbu „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ - líniová stavba

umiestnená v katastrálnom území Okoličné, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zist‘ovacie konanie

podľa zákona ě. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov. Súčasne oznamujeme, že rozhodnutie vydané v zisfovacom konaní je sprístupnené na
webovom sídle orgánu ministerstva životného prostredia link:

http ://www. enviroportal . sk!skleia!detail/ibv-stosice.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru URaSP
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Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina

Meno(nzov) a adresa (sídlo) navrhovateta

_____

Mesto Liptovský Mikuláš
FTKÝ IIR.D ‚ ‚

‘ Odbor uzemneho rozhodovania

2 a stavebného poriadku

U ‘ Štúrova 1989/41

/
03142 Liptovsky Mikulaš

Priluhy: 3 l)aUj5 —

V Liptovskom Mikuláši dňa 9.11.2017

V E C:

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia - 41 SZ

( 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Navrhovatet (adresa, príp. sídlo firmy a IČO):

Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO 50622897

zastúpený splnomocneným zástupcom (na základe písomného splnomocnenia)

Miroslav Dančík, trvale bytom 1.Mája 1203/134, Liptovský Mikuláš

žiada o vydanie zmeny územného rozhodnutia

navrhovateľ: Rezidencia Liptov, s.r.o. Kollárova 1922/16, 031 01 Liptovský Mikuláš

stavba: Liptovský Mikuláš Obytný súbor Stošice-západ-Okoličné-komunikácie, vodné hospodárstvo, Obj.SO 06— Rozvody VN, NN,

VO a trafostanice

číslo UR a SP 2008/04447-Dc zo dňa 22.08.2008

ktoré vydal Mesto Liptovský Mikuláš

Stavebné povolenie

stavebník : Rezidencia Liptov, s.r.o. Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš

stavba : Obytný súbor Stošice — západ — Okoličné, komunikácie — etapa

číslo UR a Sp 2009/04637-04/Dc zo dňa 18.2.20 10

ktoré vydal Mesto Liptovský Mikuláš



v rozsahu zmeny územného rozhodnutia:

Zoznam stavebných objektov podľa UR

So 01 Komuníkácie

SO 02 Vodovod

SO 03 Splašková kanalizácia

SO 04 Dažďová kanalízácia

SO 06 Rozvody VN, NN, VO a trafostanice

na pozemkoch— stavbách - parcelně číslo

Líniová stavba

katastrálne územie Okoličné

druhy pozemkov podľa LV : Zastavané plochy a nádvoria, orná póda, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, ostatně plochy,

vodné plochy

pozemky sa nachádzajú : v extraviláne obce

Zoznam navrhovaných stavebných objektov

SO 01 Prístupová komu nikácia I.

SO 02 Prístupová komuníkácia II.

SO 03 Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C

SO 04 Komu nikácie a spevnené plochy vetva D, E, F

SO 05 Vodovod

SO 06 Splašková kanalizácia

SO 07 Dažďová kanalizácia prístupovej komunikácie I.

SO 08 Daždová kanalizácia obytného súboru a prístupovej komunikácie II.

SO 09 Elektrické rozvody VN

SO 10 Transformátorové stanice

SO 11 Elektrické rozvody NN

SO 12 Zrušenie vzdušného vedenia

SO 13 Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie I.

SO 14 Vonkajšie osvetlenie obytného súboru a prístupovej komunikácie II.

SO 15 Prekládka verejného osvetlenia

SO 16 Optická sieť

SO 17 Rodinné domy, občianska vybavenosť, radová zástavba

SO 18 Oplotenie

zdóvodnenie zmeny zemného rozhodnutia:

Návrh zmeny územného rozhodnutia je v novom dispozičnom usporiadaní riešeného územia. Navrhovaná zmena rieši okrem

líniovej stavby aj regulatívy výstavby rodinných domov. Novým dispozičným usporiadaním sa menia aj niektoré trasy

inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plöch. Napojenie prístupovej komunikácie na cestu III. triedy je bez zmeny.

V póvodnom zámere bob uvažované s vybudovaním infraštruktúry pre 70 rodinných domov v navrhnutej zmene sa uvažuje

s výstavbou 103 rodinných domov a občianskou vybavenostou. Oproti pávodnému projektu je navrhnuté aj nové členenie

stavebných objektov. Zmeny v návrhu ínžinierskych sietí sú okrem zmien v návrhu trás aj v ich technickom návrhu.



účel stavby alebo využitia územia sa navrhovanou zmenou: nezmen(

Parcelné čísla pozemkov a stavieb, ktorých sa zmena územného rozhodnutie dotýka + katastrálne územie+ uvedenie

vlastníckych a mých práv k nim pre navrhovateľa

- par. č. : vid‘ projektová dokumentácia čast Technická správa

katastrálne územie: Okoličné

navrhovatet má k pozemku právo:

ině právo na základe

- Nájomná zmluva k nehnutetnostiam

Stošice a.s. a Mgr. Zita Žiaranová, rod. Žiaranová

- Súhlas na uloženie inžinierskych sletí pre účel vydania UR

Stošice a.s. a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

- Súhlas vlastníka pozemku pre účel územného rozhodnutia

Stošice a.s. a Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Stošice a.s. a Slovenský pozemkový fond

- Súh las vlastníka pozemku pre účel územného rozhodnutia

Stošice a.s. a BK STAVING s.r.o.

StOSiCe, a.s
VeIk Qkru2n 4

°I 2iIin
JCQ: 50622897

/
Ing. Jaroslav Uhrín JUDr. JTíroslav Korniet

/
predseda predtavenstva čten predstavenstva

Prílohy:

- projektová doku mentácia v dvoch vyhotoveniach

- dokladová čest


