Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: Mslí/ÚRaSP 2017/05960-02/MPa

V Liptovskom Mikuláši: 17.08.2017

Vybavuje: Ing. Milan DanČík
Tel.: —421 —O!55 65311
E—mail: ni lan cI:incik? nul«i la.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenic o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania.
podľa 36 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mi
kuláš, ICO 00 315 524 podal dňa 1L082017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodo
vania a stavebného poriadku v Liptovskorn Mikuláši žiadosť o vydanie územného rozhodnuOhrady, mestská
tla na líniovú stavbu ..Rekonštrukcia miestnej komunikácie uliea
časť H‘anovo“ v k. ú. Il‘anovo. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie. Stavba po
zostáva z nasledovných objektov: SO 01 Rekonširukcia komunikácie, SO 02 Dažd‘ová ka
nalizáciu, SO 03 Vodovod
—

Technické riešenie.‘
SO 01 Rekonštrukcia konzuniká cle
Prístupová komiuiikácia je navrhnutá, kategórie MO 5,0/30 funkčnej (nedy Dl ukh,dnená
komunikácia. Komunikácia bude slážiťpre dopravný pns/up plánovaných rodinných domov,
ako qj predlženie exis/ujúcej asýzl/obetónovej konninikácie na ulici Ohrady.. Kom unikácia
bude napojená na kom unikačný syv/ém v blízkosti niešenej lokali/y tvoreného na začiatku «xis—
tujúcu asfal/obetónovú kom unikáciu a na konci asfahobe/ónovou komunikáciou. Na začiaiku,
v strede a na konci komunikácie je navrhnutý dláždený retardér, kiorý bude slúži/ ako prvok
uktudnenia plánovwwj ohwnej zóny. Frístupová konmnikácia je navrhnutá v šírke 3,00 m s
jazdnýnzi pruhnzi I x 3,5 m 4- 0,5 ;n vodiaciprúžok. Po oboch stranách komunikácie je navrh—
tzu/ý zelený pás 1‘ šíj-ke 1,0 nu. Smeno vo je komunikácia vedená na pozemku investora.
Nivelata komunikácie je vedená tesne pod existujúcinu terénom. Konmnikáciaje klopená jed
nostranným 2%—ným priečnym sklonom a vody z vozovky sú zvedené do uličných vpustov. Vo
zovka na kom unikáciách je navrhnutá, ako asfaítobetónová celkovej hrúbkj‘ min. 550 »un.
Zelené póst sú od komunikécie oddelené cestnými obrubniknzi, osademmi na stojato do lóžka
z prostého betómť. Komunikácia bude v predmetnom rozsahu vybavená zvislýnu a vodorovnÝm
dopravným značením.
Vjazdy na jednotlivé parcely cez zelený pás budú vybudované z betónovej zámkovej dlažby
Presné osadenie, ako aj šírka jednotlivých vjazdov sú závislé od presného osadenia a typu
rodinných domov. Vjazdy sa vyhudujú pri stavebnej realizácie rodinných domov. Na začiatku
komunikácie sú navrhnuté dva vstupy v šírke 3,50 In,
Základné údaje
MO 5,0730 ukhidnená komunikácia s retardénnifzmkčnej tniecň‘ Dl
:
Kategória
325,27 ;n
Dlžka trasy
R = 350- 1000 ni Výškové oblúky : Ru = 500- 1500 ni
:
Smerové oblúky
»Zin. 0,67%
:
Pozdlžny sklo;;
n;ax 2,00%
—

Šírkové usporiadanie
Základné šírkové usporiadanie komunikácie voľnej šírky 6,0 m hucle naskdovné:
jazdné pruhy
1
x 3,50 = 3,50 ni
vodiaciprůžok
I
x 0,50 = 0,50 tu
zelern)pás
2
x 100 = 2,OOm
6,00 ni
šírka uličného priestoru
SO 02 Dažd‘ová kanalizácia
Odvedenie zrážkových vúd z povrchového odtoku z riešenej komunikácie je navrhmué novou
slokou “D“, ktorá hucle vyústená dojestvujúcej cestnejpriekopy. Jej úprava vrátane rúrového
priepustu DN 500 je riešená v SO-OJ Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
Trasa potrubia dažďovej kanalizácieje vedená v priestore komunikácie vl‘avo odjej ost Dlž
ka navrhovanej sloky “D “je 322,70 m. Použitý bude materiál KG PVC Uprojflu DN 300
vlnostenné hladké potrubie,) s kruhovou tuhost‘ou rúP 8 KW/ni2. Na potrubí kanalizácie bzčdú
v miestach smerových a výškových lomov potrubia vybudované kanalizačné šachty vo vzdia
lenosti max. 50 rn, vpočte 9 ks.
Odvoclnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdlžnym sklonom vozovky, pričom
zrážkové vody huclů zvedené do uličných vpustov. Na začiatku komunikácieje navrhnutý líni
ový žl‘ab s odtokovým vpustom. Do stoky D“ huclů zachytené zrážkové vody zaústené prípoj
kami DN 150 a to cez odbočné tvarovky DN 300/150 pod uhlom 45°, resp. do dna koncovej
kanalizačnej šachty.
Pre zachytenie plávajůcich a hrubo sedimeniujúcich látok z odvádzaných zrážko vých vód bu
dá v uličných vpustoch osadené kalové koše, ktorých pravidelné čistenie musí zabezpečiťpre
vádzkovatel‘ kanalizácie.
Navrhovaná komzmikácia nemá vyčlenené žiadne plochy pre pw*ovanie alebo odstavenie
vozidiel, preto sa nepredpoklczdá znečistenie zrážko vých vád z povrchového odtoku z kom líni
kácie škodlivými látkami.
SO 03 Vodovod
Nová vodovodná vetva “V“ hude napojená na existujúci verejný vodovod pred osacleným poa‘—
zemným hydrantonz. Trasa navrhovaného vodovodu je vedená súbežne s okrajom rekonštruo—
vanej komunikácie.
Vodovod hucle v celej dlžke 166,88 ni vybudovaný z tlakového potrubia HDPE DN 100
(D110x6,6) PE 100, SDR 17/PAT 10. Výškové vedenie trasy je riešené tak, aby hola dodržaná
podmienka krytia vodovodu 1,5 ;n. Na konci vetvy bude osadený podzemný hydrant HP = K,
ktorý bude zároveň slúžh‘ na odkalenie potrubia. Pred hydrantom hucle osadený uzáver
Uzáver bude osaclený aj
so zemnou su‘qwavou a uzáverovým pokloponz s nápisom VODA
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na začiatku vetvy.

V rámci výstavby novej vetvy huclů vybudované aj jednotlivé vodovodné prípojky PE d32,
ukončením na hranici komunikácie. V miestach napojenia domových prípojok bude osadený
posúvač ovládaný zemnou súpravou. Celkom sa uvažuje s vybudovaním 19 prípojok pro exis
tujúcu ako aj plánovaná výstavbu RD.
Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa ý 117 a ý 119 ods. 3 zák č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnoni poriadku (‘stavebný zákon) i‘ ztzení neskorších predpisov
a ý 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre úzenzné plánovanie, stavebný poria
dok a bývanie zastúpené Spoločnýnu obecným úradonz územného rozhodovania a stavebného
poriadku oznamuje začatie územného konania známyitz účastníkonz a dotknutým orgánom
podl‘a 36 ods. 1 stavebného zákona. Vzhl‘adom k tornu, že pre podaný návrh je spracovaná
územnoplánovacia dokunzentácia, na základe ktorej možno posúdit‘ návrh na úzenmé rozhod
tnitie. Upúšt‘a stavebný úrad v súlade s ý 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednáva
;iia.
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Stavebný úrad určuje pre účastníkov konania lehotu, do ktorej móžu uplatniť námietky
do 7 praeovných dní od doručenia tohto oznámenia, a zároveň leh upozorňuje, že sa na ne
skoršie podané námietky neprihliadne.
Podľa *36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej móžu uplatnit‘ 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 územného konania. neoznámi v určenej alebo predLženej leho
te svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nim sledova
ných záujmov súhlasí.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho poj ednávania 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 a od 12:30 15:00).
—

—

Ak sa nechá niektorý z účastnikov konania zaswpovať, predloží jeho zástupca pisomnů pinů
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
V zmysle 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v pn‘ostupňovom konaní v určenej řehote, hoci uplatne
né mohli byť.
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Ing. Katarina Suveríková
vedúca odboru UR a SP

Doručuje sa
Učastníkom konania (navrhovateľ, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo
ině práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných
nehnuteľností /pozemkov a staviebs‘) formou verejnej vyhlášky v zmysle *36 ods. 4 staveb
ného zákona.
-

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa * 36 ods. 4 Č. 50/1976 Zb. o územ
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v nivní neskoršívh predpisov.
DoruČenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnost‘ vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súČasne mým spósobom (webové sídlo mesta,
miestny rozhlas) alebo na dočasnej úradncj tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa kominic týka. Posledný dcň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

21-08-2017
Vyvesené dňa‘

—5-09-2017
Zvesené dňa‘

Zverejnene invm sposobom
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Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných slu
žieb, Ul. 9. mája Č. 1, 97486 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ul. CSA 7, BA
Správa ciest ZSK, Pod Stráňami 4,031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskorn Mikuláši, ul. Stúrova 36
Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41
LM
Okresný úrad Liptovský Miku]áš. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH, SVS, Vr
bická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo FZ v LNI, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 034 46 LM
Mesto Liptovský Mikuláš, UHA
Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25/1910, 931 01 Liptovský Miku
láš
Mesto LM, Oddelenie ZR dopravy a verejných priestranstiev. útvar CD. PK a VP
SSE- Distribúcia. a. s., Fn Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
SPP Distribúcia. a. s., Mlynské nivy 44/B, 825 03 Bratislava
Liptovská vodárenská spoločnosť. a. s. RevoluČná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, a. s., Horná 77, P.O.BOX 7, 974 08 Banská Bystrica
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
02 Slovakia s.r.o.. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
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