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Oznárnenie o zaslaní rozhodnutia, že strategický dokument
„Uzemný plán zóny Ploštín Liptovský Mikuláš“

obstarávateľa
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova Č. 1989/41, 031 42 Liptovs

sa nebude p o s u d z o v a t‘.

ký Mikuláš“

Dňa 29.11.2017 bob Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši z Okresného úradu
Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany
prirody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie doručené rozhodnutie
o tom, že strategický dokument „Uzemný plán zóny Ploštin Liptovský Mikuláš“
obstarávateľa „Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
IČO: 315 524‘ sa nebude zverejňovať.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade, oddelení životného
prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš,
na 1. posch., č. dverí 111, počas stránkových dní.
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(S o KRESNÝ ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ÚRAD Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania

LIPT0‘ ‘S“Ý MIKU‘ AŠ vplyvov na životné prostredie
V t\ Lfl

VRBICKAI993, 03101 LIPTOVSKÝMIKULÁŠ

Č. OU-LM-OSZP-2017/1 1770-19-CEN Liptovský Mikuláš 16.11.2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovaiňa vplyvov na životné prostredie (d‘alej len „OU
LM-OSZP“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskoršich predpisov, vydáva podl‘a 7 ods.
5 cit. zákona, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Ůzemný plán zóny Ploštín
Liptovský Mikuláš“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Liptovský Mikuláš so sídlom Mestský
úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:315 524, po
ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny Ploštin Liptovský Mikuláš“,
uvedený v predloženom oznámení

sa nebude posudzovat‘

podl‘a zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoiých zákonov v zn.n.p.(d‘alej len „zákon“).

ODÓVODNENIE

Obstarávateľ, Mesto Liptovský Mikuláš so sídíom Mestský úrad Liptovský Mikuláš,
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:315 524, (d‘alej len „obstarávatel“)
predložil dňa 10.10.2017 Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátiiej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné
prostredie (ďalej len „OU-LM-OSZP“) podľa 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom
dokumente „Uzemný plán zóny Ploštin Liptovský Mikuláš“ (ďalej len „oznámenie“).

Cieľom dokumentácie „Územný plán zóny Ploštin Liptovský Mikuláš“ je vypracovať
územno-plánovaeiu dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a
získať optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plóch pre bývanie, občiansku a športovú
vybavenosti podl‘a požiadaviek stanovených v záväznej časti územného plánu mesta Liptovský
Mikuláš pre túto lokalitu.
V riešenom území UPN-Z Ploštín dochádza ku stretu záujmov ůzemia poľnohospodársky
využívaných plóch a krajinnej zelene a plánovanej výstavby podľa UPN-O Liptovský Mikuláš.
Navrhované riešenie prezentuje viziu, ako zosúladiť podporu a rozvoj bývania a cestovného
ruchu v oblasti a ochranu póvodných prírodných hodnót.
I. Rozšírenie dopravnej a technickej infraštruktúry na základe požiadaviek na bývanie,
občiansku a športovii vybavenosť a zohYadnenie morfol6gie terénu.
2. Novů výstavba na území pol‘nohospodársky využívaných plóch a krajinnej zelene, a jej
vhodné začlenenie do okolia.
3. Riešenie parkovania 4. Riešenie prepojenia plóch eXistujúcej športovej vybavenosti (ihrisko) a
navrhovanej plochy pre bývanie v blízkosti toku Ploštínky a čističky odpadových vód.
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5. Zohl‘adnenie ochranných pásiem. 6. Archeologická lokalita v tesnej blízkosti riešeného
územia a potenciálne ohrozenie pamiatkových hodnót
7. Zohľadnenie požiadaviek na ochranu prírody a rešpektovanie lokálneho biokoridoru.
8. Zosuvné územie nevhodné na výstavbu

Návrh ÚPN-Z Ploštín bol vypracovaný v súlade s Územným plánom mesta Liptovský Mikuláš,
ktorý bol schválený uznesením mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa
16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne závázným nariadením mesta
Liptovský Mikuláš č.7/20l0/VZN dňa 16.12.2010s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a
doplnkov.
Návrh UPN-Z Ploštin napĺňa potrebu získania podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie v
zmysle Čl. 4.2. VZN Č. 7/20 10 „VYMEDZENIE ČASTÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,
PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARÁŤ A SCHVÁLIt ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY“ je možné
pre danú lokalitu pre potreby podrobnejšieho usmemenia územného rozvoja obstarať územný
plán zóny.
Návrh územného plánu zóny Ploštin je vypracovaný v sůlade so schváleným zadaním. Zadanie
bob schválené na zasadnutí mestského zaswpiteľswa mesta Liptovský Mikuláš Vznesením č.
114/2016 z MsZ 18.11.2016. Riešeným územím územného plánu zóny je vymedzené územie
podľa graNckej Časti schváleného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, katastrálne územie
Ploštín, ktoré bude spresnené geometrickým plánom.

Riešené ůzemie je vymedzené hranicou „riešené územie pre územný plán zóny Ploštín“
Rozloha takto ohraničeného územia je 7 1,3662 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške v rozmedzí
590 až 640 m.n.m. Riešcné ůzemie je prístupné z cesty III. triedy Č. 2333 v severovýchodnej
časti riešeného územia.

Zásady a regulativy verejného technického vybavenia územia
V súlade s navrhovanou koncepciou verejného technického vybavenia v oblastiach:
Zásobovanie elektrickou energiou:
- nové transformačné stanice pre obsluhu rozvojových území budovať ako murované s
kábelovým prívodom uloženým v zemi
- jestvujúce stlpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na murované
Zásobovanie vodou
- zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú siet‘
Odkanalizovanie
- podporovat‘ rozširovanie kanalizaČnej siete
- zabezpečiť stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt
prívabových povrchových vód podl‘a podrobnejšej projektovej dokumentácie
Telekomunikačné a informačné siete
- v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás
- v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s priestorom pre položenie zemnej telefónnej slete /
metalická abebo optická sjet‘! ku každému stavebnému objektu
Zásobovanie teplom
- podporovať využívanie obnoviteľnýcb zdrojov paliv a energie na území mesta
Vodné toky a plochy
- zabezpeČiť úpravy vodných tokov za účebom zabezpečenia protipovodňovej ochrany podl‘a
podrobnejšej projektovej dokumentácie
Zásady a regulatívy zachovania kultúmo historických hodnót
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- v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii — úzernnorn pláne zóny (ÚPN-Z) je potrebné
stanoviť limity a regulativy pro využitie územia, ktoré budú rešpektovaf vymedzenie ochranných
pásiern a pamiatkovo chránených území podľa osobitných predpisov a budú zohľadňovaf
zachovanie hodnót prostredia s pamiatkovými hodnotami pro akúkol‘vek stavebnú abbo inů
činnosť zasahujúcu do terénu, musí byť oslovený KPU Žilina, ktorého stanovisko bude
podkladom pro ohlásenie stavených prác, vydanie územného rozhodnutia a stavebného povobenia
konkrétnych stavieb abbo samostatného rozhodnutia KPU Žilina vo voci

Ploštín je jednou z šestnástich mestských častí, z ktorých sa skladá mesto Liptovský Mikuláš.
Dominantou fbnkciou využívania územia je obytné územie s prevahou rodinných domov,
doplnené zariadeniami občianskeho vybavenia a športu. V južnej častí územia je situovaný areál
pol‘nohospodárskeho družstva. Póvodne samostatná obec si zachovala charakter vidieckeho sídla
zametaného na pol‘nohospodárstvo.
UPN-O Liptovský Mikuláš v platnom znení podporuje rozvoj obytnej zástavby. Navrhnuté sú
nové plochy pro výstavbu rodinných domov prevažne na severe a západe súčasného ůzemia
mestskej časti. Areál súčasného poľnohospodárskeho družstva je z časti navrhnutý na využitie
pro zariadenia občianskej vybavenosti a z časti je ponechaný pro účely pol‘nohospodárskej
výroby. Priestor pro kultúmo-spobočenské akcie by mal poskytnúť zrekonštruovaný amüteáter a
pro športové vyžitie ned‘aleký lyžiarsky areál.
Funkčné využívanie riešeného úzernia V ricšenom území sa stretávajú tieto lbnkcie:
• obytné územic s prevahou rodinných domov
• zmicšané úzcmie s prevahou občianskej vybavenosti
• zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu • územie zariadení a areálov
poľnohospodárskej výroby
• územie pol‘nohospodársky využívaných plóch a krajinnej zelene
• vyhradené územie záhradkárskych a chatových osád
• vyhradené úzeniie zariadení nadradených systémov ti
• vyhradené územie pohrebiska
• vyhradené územie pozemných komunikácií
• vyhradené úzernie parkovo upravenej zelene
• vodné plochy a toky
• Sprievodná zeleň vodných tokov

Záujmové územia ÚPN-Z PLOŠTÍN:
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASt “A“ - ŠPANIE
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASŤ “e‘ - NIŽNÝ KONIEC
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASŤ “C‘ - TRETINY
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASŤ “D‘ - MEDZI LÚKAMI
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASt ‘E‘ - ZÁPOTOČKOVÉ
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASt ‘F‘ - ZA ULICOU
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASt “0“ - PODSÁDOČNÉ ZÁHUMENICE
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASŤ “H“ - VYŠNÝ KONIEC
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASŤ “1“ - HOSPODÁRSKY DVOR
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASt “J“ - PREDOVRATNICE
ÚPN-Z PLOŠTÍN ČASt “K“ - MALÉ POLE

Jednotlivé navrhované urbanistické celky v riešenom území obce budú dopravno obsluhovaná
miestnymi komunikáciami nasledovných ňinkčných triod a kateg6rií
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Urbanistický celok A : miestne obslužné komunikácie ňrnkčnej triedy C3 MOU 6,5/30 s
chodníkmi, resp. upokojené miestne komunikácie hinkčnej triedy Dl 7,0130 - Dl 4,0/30.
Urbanistický celok B micstne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 4,25/30 s
chodníkmi, resp. upokojené miestne komunikácie funkčnej triedy Dl 7,0/30
Urbanistický celok C miestne obslužné komunikácie ňmkčnej triedy C3 MOU 6,5/30 $

chodníkmi
Urbanistický celok D : miestne zbemé komunikácie funkčnej triedy B3 MZ 8,0/40 s chodníkmi,
resp. obslužné kornunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6,5/30 s chodníkmi.
Urbanistický celok E, F a G miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MOU 6,5/30 s
chodníkmi
Urbanistický celok H a I obsluha územia umožnená z eXistujúcej komunikačnej siete
Urbanistický celok J a K upokojené miestne komunikácie funkčnej triedy Dl 7,0/30 - Dl
4,0/30. Urbanistický celok J bude taktiež napojený na navrhovanú miestnu zbemú komunikáciu
funkčnej tňedy B3 MZ 8,0/40 nachádzajúcou sa mimo riešeného územia.
Odstavovanie vozidiel v urbanistický celkoch s individuálnou domovou zástavbou je uvažované
na pozemkom prislúchajúcich k jednotlivým rodiirnýrn domom, v celkoch s občianskou
vybavenosťou na vonkajších parkovacích plochách. Počty parkovacích stojisk budú kapacime
navrhnuté v zmysle SYN 736110.

V urbanistickom návrhu výstavby sa uvažuje s rozšírenim obytnej zástavby, občianskou
vybavenosťou a športu. Urbanistická koncepciaje rozdelený do záujmových území, v ktorých je
navrhnutá vybavenosť vrátane nárastu potreby na energeticků záťaž. Podľa tejto záťaže sa bude
musieť pristúpiť k rekonštrnkcii jestvujúcich trafostaníc. Sekundárne káblové rozvody pre
rozšírenie budú riešené podl‘a potreby napäťových pomerov priamo pri výstavbe. Podľa UPN-Z
PLOŠTIN ČASY “C — TRETINY bude vybudovaná nová kiosková trafostanica T6 s
uvažovaným výkonom do 63OkVA. Trafostanica 16 bude napojená novým zenrnýrn vedením z
jestvujúcej trafostanice T5.
V záujmových územiach bude pre vykurovanie a na prípravu TUV možné využívať elektrickú
energiu alebo pevné palivo. Pre výpočet nárastu odberu el. energie je počítané s inštalovaným
príkonom (Stupeň elektrizácie B a C v zmysle SYN 33 2130. Vykurovanie a/alebo ohrev teplej
vody bude zabezpečený elektrickými spotrebičmi.)

Podľa návrhu riešenia ÚPN-Z PLOŠTÍN bude v riešenej oblasti vybudovaná nová
telekomunikačná infraštruktúra poskytujúca modemé telekomunikačné služby tj. súčasný prenos
hlasu, obrazu a internetu. Káble budú položené popri účelových komunikáciách v HDPE rúrach.
V odbočkách ku jednotlivým objektom bude priložená jedna HDPE rúra.
Rozvody miestnebo rozhlasu v obci budú realizované na oceľových stlpoch, na ktorých budú
osadené reproduktory. Rozvody budú vedené zemným vedením popri účelových komunikáciách.

Mestská časť Ploštín je zásobovaná pitnou a úžitkovou vodou centrálne v rámci mesta Liptovský
Mikuláš zo skupinového vodovodu (ďalej len SKV) Liptovský Mikuláš v správe Liptovskej
vodárenskej spoločnosti. Vodné zdroje sa nachádzajú v Demänovskej dolíne, odkiaľ je voda po
úprave dopravovaná do vodojemu Tretiny o objeme 2 x 100 m3, 676,50/673,50 mn. m., ktorého
hladina tvorí 3.tlakové pásmo 5KV Litovský Mikuláš a slúži na zásobovanie mestskej časti
Ploštín, ako i okolitých mestských častí (Il‘anovo, Demänová, Bodice, Andiee, Benice).
Systém zásobovania zostane zachovaný. V súlade s UPD mesta Liptovský Mikuláš sa navrhuje
rozšírenie akumulačných priestorov vodojemu Tretiny. Tento sa však už nachádza mimo
riešeného územia.
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Vodovodné potnibie je na váčšine dížky amortizované s častým výskytom porúch, v budúcnosti
je potrebné riešiť jeho výmenu, pričom je potrebné v súlade s predpokladaným rozvojom zvýšiť
dimenzie hlavných vodovodných radov. V priestoroch určených na novů zástavbu Sa realizuje
rozširenie vodovodu. Jednotlivé jestvujůce aj novonavrhované vodovodné rady Sa V rámci
možností zokruhujú. V ciel‘ovom stave uvažujeme o napojení všetkých obyvatel‘ov zóny a
vybavenosti na verejný vodovod.
Novonavrhovaná zástavba vo vyššie položených častiach zóny, ktoré sů mimo dosahu tlaku
podľa hladiny vodojemu Tretiny, si vyžaduje vybudovanie automaückej tlakovej stanice ATS na
zvyšovanie tlaku, ktorej umiestnenie predpokladáme v blízkosti súčasného hospodárskeho dvora.
Ochrana vodovodu je legislatívne zabezpečená ochrannými pásmami vodovodu, ktoré
predstavujú pre pnemeť potrubia do 500 mm vzdialenosť 1,5 rn

Potreba vody
Potreba vody pozostáva z potreby vody pre bytový fond a občiansku a technickú vybavenosť.
Bytový fond 1148 obyvateľov
Vybavenosť základná pre 1148 obyvateľov

Priememá denná potreba:
Bytový fond 1148 osób á 135 1/os.d 154 980 l/d
Vybavenosť 1148 osób á 25 l/os.d 28 700 l/d

Priememá denná potreba spolu 183 680 l/d

Priewemá denná potreba: Qd = 2,13 1/s
Maximálna denná potreba: Qdmax = kd . Qd = 1,6 . 2,13 = 3,41 l/s
Maximálna hodinová potreba: QhmaX = kh. Qdrnax = 1,8 . 3,41 = 6,14 1/s
Ročná potreba: 183,68 . 365 = 67043 m3/rok

Kana lízácia
Stav:
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vód mestskej časti Ploštín je centrálne v lokálnej
čistiami odpadových vad Ploštín (d‘alej len ČOV). Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do
recipientu Ploštínka. Kanalizácia je jednotná na spoločné odvádzanic splaškových vód a
dažďových vód z ciest do ČOV s odľahčovaním dažd‘ových vód do recipientu Ploštínka.
Správcom kanahzácie a ČOV je Liptovská vodárenská spoločnost‘.
Pnemeť kanalizačných stók je v rozmedzi DN 300-600 mm. Kanalizačné stoky sú z betónového
potrubia, pnípojky zväčša plastové. Potrubie je na väčšine dížky amortizované. ČOV je
mechanicko-biologická s otvonenou oxidačnou pniekopou (obehová aktivácia) na čistenie
splaškových odpadových vód, bez kalového hospodárstva. Ochranné pásmo ČOV je 50 m od
okraja. ČOV je amortizovaná a počas dažd‘ov vykazuje hydraulické preťažovanie.

V novonavrhovanom stave dochádza k zmene koncepcie odkanalizovania a čistenia
odpadových vód mestskej časti Ploštín, na Morů je ukončená projekčná priprava a vydané
stavebně povolenie. V projekte sa plánuje v súbehu s jeswujúcou súčasnou jednotnou
gravitačnou kanalizáciou vybudovať delenú gravitačnú splaškovú kanalizáciu. Jej trasa bude
obchádzat‘jestvujúcu ČOV Ploštin a v pniestore medzi vodným tokom Ploštinka a štátnou cestou
viesť smerom do Liptovského Mikuláša, kde sa napojí na skiipinovú kanalizáciu Liptovský
Mikuláš s čistením odpadových vód v Čov Liptovský Mikuláš. Na naprojektovanú kanalizáciu
sa pnipojí kanalizácia pre odkanalizovanie novonavrhovaných plóch na zastavanie. Kanalizácia z
týchto novonavrhovaných plóch je zväčša gravitačná, na miestach kde to sklon terénu
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neumožňuje sa vybudujú čerpacie stanice s výtlakom do gravitačnej kanalizácie. Predbežne sa
uvažuje so 4 čerpacími stanicami splaškových odpadových vád na kanalizačnej sjeti.
Jestvujúca v súčasnosti jednotná kanalizácia sa po odpojení splaškových vád transformuje na
dažd‘ovú kanalizáciu. Čov, tak ako ju poznáme v súčasnosti, sa zlikviduje, zruší sajej ochranné
pásmo s tým, že sa prestavia na čistenie dažďových vád.
V ciel‘ovorn stave uvažujeme o napojení všetkých obyvateľov zóny a vybavenosti na splaškovú
kanalizáciu. Ochrana kanalizácie je legislatívne zabezpečená ochrannými pásmami kanalizácie,
ktoré predstavujú pre priemery do 500 mm vzdialenosť 1,5 m.

Zastavaná plocha mestskej časti Ploštín je v bezprostrednom kontakte s
pol‘nohospodársky využívanými plochami, ktoré gravitujú smerom do súčasnej zastavanej
plochy. Poľnohospodársky využívané plochy sú zváčša zmeliorované systémovou rúrkovou
drenážou. Následkom vyššie uvedeného boli na odvedenie povrchovo stekajúcich vád a vád zo
systémovej rúrkovej drenáže do recipientu Ploštínka vybudované otvorené a zatrubnené
odvodňovacie kanály. Otvorený a zatrubnený odvodňovací kanál v lokalite Tretiny je v
nevyhovujúcom stave, spósobuje zaplavovanie okolitých nehnutel‘ností, preto sa pripravuje jeho
rekonštrukcia s jeho pretrasovanim mimo pozemky a rodinné domy, ktoré v súčasnosti
zaplavuje. Plánovaná zástavba v tejto lokalite si bude vyžadovat‘ v druhej etape jeho posun
oproti súčasnému a naprojektovanému stavu smerom sevemým, aby ochraňoval aj
novonavrhované plochy určené na zastavanie.

Otvorcný a zatmbnený odvodňovací kanál v centrálnej časti zóny je tiež v
nevyhovujúcom stave, spásobuje zaplavovanie okolitých nehnutel‘ností, preto je potrebná tiež
jeho rekonštrukcia. Táto je navrhnutá tiež v dvoch etapách. V prvej pre súčasnú zástavbu a v
druhej pre ciel‘ový stav zástavby.

Záujmové územie pdnáleží do povodia vodného toku Ploštínka, ktorý má bystrinný
charakter. V minulosti bola realizovaná na časti toku úprava, ostatná časť je v prirodzenom
stave. Realizovaná úprava a koryto v pdrodzenom stave nezabezpečujú v súčasnosti kompletnú
ochranu územia pred povodňami, preto sa navrhuje jeho úprava na ochranu pred povodňami s
bezpečnosťou Q100R. Jeswujúcu pdetočnú malú vodnú nádrž, v súčasnosti bez možnosti
regulácie odtoku, je potrebné rekonštruovať s tým, že by po rekonštrukcií začala plniť tiež
protipovodňovú ochranu a zachytávala by povodňové vlny smewjúce do zastavanej časti.
Z dóvodu snahy o zníženie množsWa vody v tokoch počas privalovýeh dažďov je požiadavka na
zadržanie dažďových vád v území, Toto je možné zabeipečiť najmä vsakovaním vody do
podložia a jej zadržiavaním v nádržiach s následným využitím na polievanie, alebo regulovaným
vypúšťaním do vodných tokov. Táto požiadavka sa bude posudzovat‘ individuálne, pri
zohľadnení reálnych možností retenčnej schopnosti podložia, stability územia vzhl‘adom na
možnosti zosuvov, priestorové možnosti a mala by byť uplatňovaná najmä pri nových stavbách.
Ochranné pásmo vodného toku je min. 5 m merané od brehovej čiary toku, alebo vzdušnej páty
hrádze.

V riešenom území sa nenachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D. V návrhu ÚPN-Z
Ploštin sa s rozšírením vedenia plynu neuvažuje.

Športová vybavenosť
Stav:
• futbalové ihrisko
• lyžiarsky svah Stankovo
• paragliding na Rohačke
Návrh: Zachovanie stavu, zlepšovaniejestvujúceho stavu a vybavenia.
Turistické trasy
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• značené turistické trasy v riešenom území nie sů

Cyklotrasy
Stav:
• Liptovská magistrála
• Pribylina - Vlkolinec Návrh:
• Ploštín - Demänová ku kruhovej križovatke

Záhradkárske osady
Stav:
• záhradkárska osada pri poľnohospodárskom dmžswe Bobovišné
• zábradkárska osada Rohačka Návrh: Zachovanie stavu

Riešenie zelene
Stav:
Verejná zeleň je v mestskej časti zastúpená parkovo upravenou zeleňou:
• v blízkosti obchodu premenou starého cintorína na park,
• pietne miesto s parkom na križovatke ulíc Ploštínska a Tretiny
• park na križovatke ulíc Tretiny a Do krížov
Návrh: . pobytová lúka pri obchode

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal OU-LM-OSZP podl‘a 7
ods. 1 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovaf
podľa zákona.

V rámci zíst‘ovacieho konania OU-LM-OZZP v súlade s 6 ods. 2 zákona zverejnil
oznámenie na intemetovcj stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a
rozoslal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Predložený strategický dokument vo vázbe na polohu obce a rozsah navrhovaných aktivit
a zmien Ůinkčného využívania územia nepredpok)adá vznik vplyvov cez hraničného charakteru.
Proces spracovávania a prerokovania návrhu územného plánu obce poskytuje dostatočne široký
priestor pre dotknutú verejnosť uplatniť svoje pripomienky, návrhy a odporúčania z hľadiska
riešenža problematiky vplyvov na životné prostredie súvisiacich s návrhom riešenia strategického
dokumentu.

OU-LM-OSZP pri svojom rozhodovaní prihliadol na hitériá pre zisťovacie konania
uvedené v prílohe Č. 3 zákona, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na pisomné
stanoviská, ktoré podľa 6 ods. 6 zákona obdržal od nasledovných dotknutých orgánov, obce
(mesto) a verejnosti:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Č. OU
LM-QCDPK-2017/012042-002 zo dňa 18.10.2017

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí
s oznámením o strategickom dokumente ‚. Uzemný plán zóny Ploští,! Liptovský Mikuláš ‘, za
dodržania nasledovných podmienok:

J. Vplnom rozsahu dodržať stanovisko Sc ŽSK a ODI ORPZ LM
2. Vriešených úzen;iach a jel, blízkosti sa nachádzajú cest-v v našej štátnej správe.
Dopravná časť UPIV je potrebné riešiť na základe iýhľadovej intenzity dopraty v súlade
splatnými ;;o,-mami STN.
3. Pt-i rozšíreni zastavaného územia pt-i rozvoji mesta ;nusia byť posúdené dotknuté
poze;nné komzmikácie (navrhované aj esistujúce) vrátane križovatiek V širšwn území vzhľadom
na z,árast intenzity dopravy. V pripade, že posúdenie pozemných kom,mikácU nen‘hovuje na
t5hľadové obdobie stanovené ST/V. treba do územného plánu ir;esta zahrnút‘ aj z‘pravis týchto
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poze,nných komunikácii v súlade s platnými STN, respektive znižit‘ plánovaná zástavbu mesta,
aleboju časovo obmedziľ
4. Žiadame rešpektovat‘ existujůce šírkové usporiadanie dest V našej správe, ktoré sa
nachádzajú vpredmetnom území, a 1cl, cestné ochranné pásma, ktoré žiadame vyznačit‘
v územnoplánovacej dokumentácU.
5. Žiadame navrhnút‘ dostatočné priesto;y pre statická dopravu a to najmä V zzoch
lokalitách obvtnej zástavbi‘ a v lokalitách s rekreačným a šponovÝm využitím“

2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Č.OU-LM-OKR-20171010040-
008 zo dňa 18.09.2017
„Okresný úrad Liptovský Mikuláš nemá žiadne požiadavk alebo pripomienky z hl‘adiska
civilnej ochrany, ktoré i3‘plývajÚ zo zákona č.42/1994 Z.:. o civilnej ochrane obyvateľstva
V zneni neskorších predpisov a vyhlášky M V SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
:abezpečenie sta vebnotech;:ických požiada vlek a technických podmienok zariadeni civilnej
ochrany 1‘ z;zení neskorších predpisov.

V,jjadrujeme názor, že: hl‘adiska požiadaviek ciWlnej ochrany nepožadujeme posudzovat‘
uvedené oznánsenie o straregickom dokumente „Uzenzný plán zóny Ploštin Liptovsky Mikuláš“
podia zákona č.24ĺ2006 1:. v zneni neskorších predpisov.“

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej
správy odpadového hospodárstva, Č. OU-LM-OSZP-20171011995-002-MA zo dňa
20.10.2017

OU-LM-OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako dotknutÝ orgán štátnej
správy nemá závažné pripomienky kpredloženém:i oznámeniu o strategickom dokumente

UZEMNY PLAN ZONY PLOŠTIN LIPTOVSKY MIKULAŠ“. Z hľadiska odpadového
hospodárstva nepožadujeme, aby bol strategický dokument posudzovaný podIa zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej
správy ochrany ovzdušia, Č. OU-LM-OSZP-2017/11996-02 Kf ZO dňa 25.10.2017

Nemá pripomienky k strategickénzut dokumentu a nepožaduje d‘alšie posudzovanie v zmysle
zákona NR SR č.24!2006 Z.z.“

5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej
vodnej správy, Č. OU-LM-OSZP-šVS-2017111997-2lMk zo dňa 26.10.2017

Orgán štátnej vodnej správ)‘ z hl‘adiska vodohospodárskeho k predloženému
oznámeniu strategický dokument ‚Uzemný plán zóny Ploštin, Liptovský Mikuláš“ nemá
pripomienky a nepožaduje oznámenie o srrategickom dokumente posudzo vat‘ padla zákona č
24/2006 1:. o poszwdzovani vplvvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niekto,ých
zákonov. Spracovaný projekt .‚Uzenuzý plá;z zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš‘ požadujeme
predložit‘ na t3jadrenie v zmysle Vzz 28 zákona č.364/2004 Z.:. o vodách v zneni neskoršich
predpisov.

6. Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s., Č. 4600038712 zo dňa 27.10.2017
„SSE-D. as. spredloženým dokzunentom návrh,‘ Uzemnplán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“
súhlasis pripo,nienkami.

I. Vysoké ;zapdtie pripoj4‘ na trafostanice v zastavenej časti nešit‘ ako zemné káblové.
2. Trafostanice
Trafostanice nešit‘ ako kioskové do 630 kVA.
V časti územia označenej ako B-I resp.B-3. z důvodu vzdialenosn medzi trafostanicou T-J
a nrn‘rhovanou trafostanicout T-ó i-esp.T-2. počitat‘s plochou ;za umiestnenie novej kioskovej
trafostanice T-7 a trasou VNpnípojky medzi navrhovanou tnafostanicou T-ó apožadovanou
t,afostanicouz T-7.
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Napojenie noiých odberných miest je možné, len z trafostanic vo vlastníctve SSE-D a.s

1. Nízke napdtie — rozvody riešiťako zemné káblové, dlžka iýbežkov odzdroja mat3SO ni.
2. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalitách sa nachádzajú podzemné aj nadzemné
vedenia 1‘ správe SSE-D, a.s. od kto;ýchjepotrebnépri iýstavbe dod;žať ochranné pásmo.
3. Vpripade požiadavky na prekládkii energetických zariadeni je potrebné Kieto nešit‘
v zmysle zákona Č 251/2012 Z.z 45 ‘Prežožka elektroenergetického rozvodného :ariadenia“

v ktorom sa uvádzw.:
J. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je

premiestnenie niekto;ých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia
alebo zmenu jeho trasy.

2. Náklad3‘ na preložku elektroenergeUckého rozvodného zariadenia je povinný
uhradit‘ Ken, kb potrebu preložky vyvolal, ak sa vlasu 1k elektroenergetického
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal. nedohodnú inak.
Preložku elektroenergetického rozvodného zaniadenia vvkonáva prevádzkovaieľ
sústavy alebo za podmienok nin; určených aj má oprávnená osoba. Vlastníctvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou ;iemení.

3. SSE-D, as. ako majitel energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia
spósobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto
schválenie musí byt‘ vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom
preložlq‘. Vprípade, že k tomuto schváleniu nedójde, SSE-D, as. nesúhlas(
s realizáciou preložky energetického zariadenia.

4. Pre Jinancovanie elektroenergetických zaniadení potrebných pre pnipojenie bude použitý
mechanizmus, resp dohoda so SSE-D, as. v zmvsle platnej legislativy v čase výstavby.
5. Ďalší stupeň strategického dokumentu mesta Liptovský Mikuláš - Ploštín zohľadňujúci
vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, as.

6. Pri príprave ďalšieho stuipňa strategického dokumentu Vám doporučujeme a ponúkame
vzájomné ko,;zultácie vrárane spolupráce ;nedzi spracovatel‘on; UP a SSE-D, a.s. na nižšie
uvedenom kontakte

7. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik zo dňa 24.10.2017
K dokirmentácü „Uzemný plán zón)‘ Ploštín Liptovský Mikuláš“ sine sa ijadrili listom Č. 4329-
2/120/2017 zo dňa 23,8.201 7pre Mesto Liptovský Mikuláš na základe jeho žiadosti‘

8. Regionálny úrad vcrcjného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Č.

2017/00851 5/430-MUDr. Hudák zo dňa 20.10,2017
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlo;;; v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný

podl‘a 3 ods. J písm. c,) v spojeni s prUohoii Č. J. bod 18 zákona NR SR Č. 355/200 7
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ;riekiwých
zákonav t‘ slzení neskorších predpisov s podaní;;; oznámenia o strategickom dokumente Uzemný
plán zóny Ploštin Liptovský Mikuláš, pre Oh-esný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, s Ú h I a s í.

Požiadavlcy z hl‘adiska ochrany verejného zdravia, ktoré holi uvedené vo vvššie cit.
záváznom stanovisko k Zadaniu Uzemný plá;; zóny Ploští,;, Liptovský Mikuláš, pod č.
2016/D J339-D2/245-MUDr.Hudák zo dím 15.6.2016, sÚ vpredloženom strategickom
dokumente zohl‘adnené v bode 3.4 Ochrana verejného zdravia nasledovne:

- ‚;euvažovaťs rozširením chovu v hospodárskych dvoroch, ktoré sú v kontakte s obytným a
rekreačným územím,
- rešpektovat‘ ochranné pásmo ČOVv 1. etape výstavby kanalizácie,
- neuvažovat‘s bu,dovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom i‘ blízkosti obytného a
rekreačného územia,
- rešpek-tovat‘pósobenie hluku z dopravy (šráme cesty, parkovžská, ;niestne komunikácie) na
navrhovanú obvtnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preverit‘ hlukovou štúdioi: a v
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prípade nepriaznivých iýsledkov navrhnút‘ protihlukové opatrenia, - rešpektovat‘ vplyv emisnej

zát‘aže z dopravy a park-ovacích plóch na okolitú obytná a
rekreačnu zástavbu,
- rešpektovaz možné negatívne ovplvvnenie hlukom a danou: území z extvtujúcich a
navrhovaných stavieb ( rekreačné a špoflové :ariadenia, prevádzkán:e drobnej remeselnej

iýroby a služieb, výrobné služby) vypracovanim Hhtkovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a
lokalitu, 1‘ ktorej budú ozrejmené hlukové pomen‘ v danou; území a podia výsledkov

hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové

pomery v obytnom a rekreačnom prostredí bolí v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovujá podrobnosti o prípustných hodnotách hhdat, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v zneni

vyhlášky MZ SR Č. 237ĺ2009 Z.z.
- telovýchvvno-športové zariadenia umiestňovat‘ ta/c, aby jdi činnost neovplyvňovala
nepriaznivo okolie, najmd obytná zástavbu hhtkom, prachom alebo svetlom ( 22 ods.2/
zákona č. 355/2007 Zz.).
- i‘ešpektovat‘ ochranné pásmo pohrebiska. v ochrannom pásme sa nesiná povoľovat‘ ani
zmziestňovat‘ budoiy - 15 ods. 7, zák. NR SR Č. 131/2010 Z. opohrebnicn‘e.“

9. žilinský samosprávny kraj, Č. 05957/2OI7IODaÚP-2 zo dňa 27.10.2017
Žilinský samosprávny kraj sa vyjadruje k uvedenej územnoplánovacej dok‘umentácii v celom

procese obstarávania predmetného „ Uzemného plá;:it zóny Ploštín Liptovs/cý Mikuláš‘ v zmvsle
Zákona č. 50/19 76 Zb. o úzetnnon; plánovaní a stavebnou: poriadk-n v z;iení ‚ieskoršich predpisov
(‘stavebm zákon). V t‘án:ci procesu obstarávan/a uvedenej územnopiánovacej dokumentácie obce
bude jej rozsah, väzhv a dopad na koncepciu ror‘oja územia aid: presne dohodnutý s dotknutými
orgánnzi štátnej správy, samosprávy, právnickými a ‘zickými osobami v zmysle platného
stavebného zákona. Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj nemá pripomienky k
predloženému oznámeniu „ 1./zemný pláti zóny Ploštin Liptovsky Mikuláš‘ a odporúča ukončit‘
proces posudzovania vplyvov uvedeného strategického dokumentu na životné prostredie v štádiu
zisťovacieho konania.

Z cjóvodu klimatických zmien odporůČame nešit‘ adaptačné opatrenia v zmysle metodického
zismernenia MDVRR odboru územného plánovania k zabezpeČeniu plnenia uznesenia vlády SR Č.
148/2014 z 26. 3. 2014 k Stratégu adaptácie SR na nepriaznivé dósledkv zmeny klímy a
:tprednostuzit‘unožnosii opatrení na zadržiavanie vody v území pred jej odvádzaním do recipientov
resp. kanalizácie.

10. »opravný úrad, Č. 20696/2017/ROP-002/36697 ZO dňa 30.16.2017
‚Dopravný úrad, ako doth;utÝ orgán štátnej sprchy na úseku civdného letectva v zrn sle ust. 28
ods. 3 zákona č 143/1 998 Z.:. o civilnotn letectve (‘letecký zákon) a o zmene a doplnení
niekto,ých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hl‘adiska záujrnov c/vilného letectva na
riešené územie žiadne požiadavky.
Z pohladit Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byt‘ v strategickom dokumente
posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektozých zákonov.
Upozorňujeme Vás, že toto stanov/sk-oje vydané len z hľadiska záujrnov c/vilného letectva.“

11. Liptovská vodárenská spoloČnosť, a.s., Č. 5987/2017/ES ZO dňa 27.10.2017
Kpredloženému Ozná,neniu a k samotnému strategickému dokumentu dávame nasledujúce

stanovisko:
1. Upozorňujeme, že pre zásobo vanie vodou lokalit v úzenu:om pláne zóny Ploštín je ok-ren:

napojenia na existujúce vodovodné potnibia bezpodmienečne potrebné nešit‘ aj zvdČšenie
akumulaČných priestorov (vybudovanie ďalšej komory vodojemu, príp. nového
vodojemu) tak, ak-oje uvažované v územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš.

2. Pri akejkol‘vek investičnej činnosti, ktm-á vyplynie z návrhu územného piánu zóny
ž/adame rešpektovat‘ evistujúce vodovodné a kanalizačné potrubia (‘vrátane ich
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ochranných pásiem,). Ku všetkim potrubiam musí byť zabezpečený prístup pre našich
pracovníkovi spríslušnou mechanizáciou na zabezpečenie spoľahlivejfunkcie vodovodu
a kanalizácie (úd;žba, opraiy....)

3. Všetkv ďalšie slupne územnoplánovacej dokumentácie žiadwnepredkladať k vyjadreniu.

Vpriebehu ich vypracovania odporůčame predbežná odsúhlasovanie pracovníkmi naše]
spoločnosti, aby sme sa iyhli pripadným problémom pri ich schval‘ovanL

4. Z hl‘adiska našej spoločnosti nepovažujeme za potrebné posudzovanie strategického
dokumentu podia zákona č.24/2006 Z.z.

12. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy, Č. 5988/2017-5.,, 47682/2017 zo dňa 31.10.2017
‚Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej
len ‚ministerstvo‘) Vám na základe oznámenia o strategickom dokumente „Uzemný plán zóny
Ploštín LiptovsÁ3‘ Mikzdáš“podľa 5 6 ods. 6 zákona č 24/2006 Z. z. o posndzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplneni niek-tmých zákonov zasiela nasledovné stanovisko:

V katastrálnom území zóny Ploštin Liptovský Mikuláš (ďalej len predmetné územie.,) sa
nachádza prieskumné územie PU ‚Demänovská dolina — hydrogeologický prieskum
geotermáhzvch véd“ určené pre držiteľa prieskumného územia BW‘lL, s.r.o., Liptovský
Mikuláš s platnosťoi do 25.06. 2020 a prieskumné územie (PCI,) „Palúdzka - hydrogeologicky
priesk-um geotermálnych véd“ určené pre držitel ‘a prieskzunného územia TA TRA
SPC22,s.r.o., Roveň. Podtureň splatnost ‘ott do 10.02.2020.
Ministerstvo je dotknutým orgánom v úzenznom konaní podľa 5 23 ods. 16 zákona č.
569/200 7 Z. z. o geologických prácach (geologicky zákon) v znen( neskoršich predpisov.
Nakoľko podia 5 22 ods. 1 geologická/zo zákona móže ministerstvo lehotu prieskumného
územia predlžit žiadame v súlade s 5 12 ods. 4 písni. ;Q Vyhlášk-i‘ Ministerstva životného
pmstredia Slovenskej republik)‘ č. 55/2001 Z. Z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokzunentácii iicnačit“ hranice prieskumných území v územnoplánovacej
dokumentúcU.

2. V predmetnom území sů evidované svahové deformácie (‘zosuvné územia, tak, ako sú
zobrazené na prdoženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia iymedzit“ ako
plochy tyžadujúce nýšenú ochranu podľa 5 12 ods. 4 písm. o,) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokwnentácU a vyznačit“ v územnoplánovacej dokumentácii.

V katastráinom území zóny Ploštín je podľa priloženej mapy zaregistrovaný visla‘t dvoch
potenciálnych zosuvov a troch stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregist;‘ovantch svahových defornzácU, kde je možnost“ rozšírenia a aktivizácie existujúcich
zosuvov. Hodnotené územie patri do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území.
Uzemieje citlivé na vdčšie antropogánne zásahi

— Organy územného plánovania sú podia 5 20 ods. I geologického zákona povinné v
teXtovej a grqňckej časti územnoplánovacej dokumentácie zohl‘adnit“ výsledky geologických
prác, v konkrétnom pripade výsledky inžinierskogeologického prieskunzu spracované v
záverečnej správe: Atlas ináp stability svahov SR v M 1: 50 000 (Šimeková, Martinčeková a
kol., 2006, list 26 — 43 Liptovský Mikuláš), kto;ý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Diomza Štúra Bratislava. Na webo vých stránkach sú dostupné aj ďalšie
údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:

(http://www.geology. skĺnew/sWsub/Geoisnomenu/geof/atlasstsv)
a http://mapsen‘etgeology.sWzoszn‘y,).
Svahové deformácie V predmetnom území negatívne ovplyvřmjú možnosti ynžitia

nestabilných území pre stavebné účely.
3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené

na priloženej mape.
Stredné radó nové riziko ;;zóže negatívne ovplyvniť‘ možnosti d‘alšieho využitia územia.
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4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícU na webovej stránke
Šlótneho geologického ústavu Dionýza Štúra — aplikácia Atlas geotennálnej energie
http:ĺĺapLgeolo. sWmapportal/#/apli/cada/14.

Podia 20 ods. 3 zákona č. 569/200 7 Z z. o geologických prácach (geologickT zákon)i‘
ment neskoršich predpisov ministerstvo iymed:uje nasledovné rizika stavebného iyužitia
umem za:

a,) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových defonnách. Vhodnost‘ a podmienlw
stavebného iqqzžitia územia s výsk-vtonz svahových defonnácfl je potrebné posúdiť‘ a overit“
inžinierskogeologickým prieskiimom.

b) stredné radónové ‚ti/co. Vhodnost“ a podmienlcy stavebného iyužitia ůzemia s
týskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdit‘podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdi-avia a o zmene a doplneni niektoiých zákonov v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 528/2007 Z. z., klonu sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia zprírodného žiarenia.“

13. šo SR Správa Národného parku NízkeTatry č.NAPANT/41-016/2017 zo dňa 30.10.2017
„Správa NA PANT sa vyjadrila k návrhu UPD „ Uzemný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“,
s(anoviskom čj. NAPANT/41-014 /2017 zo dňa 20,9,2017, ktoré vám posielame v prílohe. Na
základe uvedených skittočnosti Správa NA PANT nepožaduje ďalšie posudzovanie predmetného
strategického dokumentu v zmvsle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov.
(‘stanovisku č. .j. V4PANT/41-014 /2017:0 dím 20.9.2017 Správa NA PANT predkladá k návrhu
„L/zemného plánu zóny Ploštin, Liptovský Mikulás“ nqsledovné pripomienkw:
- V časti D,) vvhodnorenie limitov využitia územia, (str.14) žiadame formuláciu

Požiadavky ochrany prírody a ochrany pozenzkov sú vyjadrené v prís[ušných častiach
dokumentácie s tým, že došlo k uprednostneniu urbanistického rozvoja územia.“ nahradit‘
fornudáciot, „Požiadavky ochrany prh-ody a ochrany pozemkov sú tyjadrené v príshišných
častiach dokiunentácie. Urbanisticky rozvoj územia bude požiadav/qž rešpektovatY‘ a táto
deklaráciu aj dodržaľ
- Bezpodmienečne dodržat‘ ochranné pásmo miestneho biokoridoru toku Ploštinka S mn od
brehovej čiary, ako aj rešpekto vat‘ ochranu dalších interakčných pn‘kov v územ Ĺ
- Vodný tok Ploštinka, navrhnutý na bližšie nedeJínovanú úpravu v rámci
protipovodňových opatrení, ponechat‘ v prírode bUzko,n stave a protipovodňové opatrenia
‚zavrhovat‘ prioritne v horných častiach povodia. (vid‘ návrh na str. 32 ‚‚ V minulosti hola
realizovaná na časti tokii úprava, os!atná časfje 1‘ prirodzenom stave. Realizovaná úprava a
komyto v pm‘irodzenom stave nezabezpečujú v súčasnosti kompletnú ochranu úzenzia pred
povodízami, preto sa navrhuje jeho úprava na ochranu predpovodňami s bezpečnost‘ou QJOOR.“
Požiadavkaje v súlade s e) regidatuiy začlenenia stavieb — str. 59
- Z hl‘adiska zásobovania vodou je potrebné zosúladiť exploamáciu vodných zdrojov so
zabezpečením prevádzky ‘piámzovania, Jinancovania, ‚‘eažizácie, za strany L VS, vzhl‘adonz na
kumulativny vplyv d‘alších zámerov obsiohniitých v UPD Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina
a Pavčina Lehota.
- Detto vpripojeni dalších kanalizačných jednotiek do spoločnej ČOVLipt. Mikuláš.

14. Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Č. ORHZ
LM1-864-O0l/2017 zo dňa 6.11.2017
Qkresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši ako dotknutý orgán
pod/a ‚3 písm. ni) zákona č. 24/2006 Z.:. o posudzovaní vplyvov ny životné prostredie a o zmene
doplnení niekto;,ch zákonov po preštzmdovaní mámeni „ Uzemný plán zóny Ploštín, Liptovský
Mikuláš4‘ z hľadiska ochrany predpožiarmi nepredpokladá vznik negalivnych vplvvov na životné
prostredie.

15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2017/22467-2/87377/KUL zo dňa 07.11.2017
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Krajsky pamiatkorn Ui-ad Žilina po preskúmani textovej časti Oznámenia konštatuje, že v
kapitole Jí Základné údaje o strategie/com dokumente v časti 3. Hlavně ciele, nieje deklarované,
že v rámci optimálneho funkčno-priestorového riešenia predmetného územia bude riešená aj
otázka vvtvorenia predpokladov pre zachovanie ladtúrnych hodnét územia. V rejto súvislosti
konštatujeme, že v časti JÍL Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického
dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, sú v bode 1.8 obmedzenia vyplývajúce z
ochrany kultúrnych pamia tok v požadovanom rozsahu uvedené informácie o kultúrnom dedičstve
ktorého významnou oblasťou je aj pamiatkový fond, ktorÝ krajský pamiatkoiý úrad považuje za
t*namnú súčasf životného prostredia. Vzhľadom na absenciu pamiatkového fondu
reprezentovaného nehnzitel‘nýnzi kultúrnymi pamiatkami a pamiatko$m územím, je podstatná
časť‘ venovaná potenciálnym archeologickým nálezom a ich legislatívnej ochrane.
Krajsky pamiatkový úrad Žilina predpokladá, že z hl‘adiska priannch a nepriwnych vphwov na
charakteristiku životného prosn‘edia riešenej lokality, je dotknuté aj oblast‘ ochrany
pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v zmysle potenciálnej exisžencie nateraz neznámych
archeologickÝch nálezisk. Nakoľko na riešenom území sa doteraz nevykonával systematicky
archeologicky‘ výskuni, nieje možné vylúčit že iza riešenom územísapri stavebnej a inej činnosti
móžu vyslg‘tnút‘ nepredvídané archeologické nálezy a situácie.
Krajsky parniatkový úrad Žilina konštatztje, že v strategickom dokwnente územný plán zóny
Ploštin Liptovský Mikuláš sú údaje a závdzné usmernenia pre oblast‘ ochrany pa,niatkového
fondu uvedené v požadovanom rozsahu a podrobnosti. V zmysle 44a pamiatkového zákona
závázné stanoviv/cd vydané podľa š‘ 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch ‚‘okov odo
dím ich vydania strácajú platnost: a/c nedošlo k ich použitiu na účel, pre ktorý sú určené.
Krajský pamiatkový úrad Žilina toto závdzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom pre konanie podl‘a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a sta vebnoni poriadkii v znení neskorších predpisov. roto závözné stanovisko
nenahrádza njadrenia mÝch orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
Na základe uvedených skutočnosti z pohladit záujmov chránených pamiatkovým zákonom
nepožadujeme, aby predložené oznámenie o strategickom dokumente bo/o posudzované v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niekioiých zákonov.‘

16. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovcj politiky, č.OU-ZA-OVBPI
2017/021642/HRI zo dňa 25.04.2017

OkresnÝ úrad Žilina, odbor vÝstavby a bytovej poUti/g‘, oddelenie územného plánovania

požaduje v celoi: procese obstarávania „ Návrhu Uzemného plánu zón Ploštin Liptovský
Mikuláš‘ dodržiavat‘ stavebný zákon vplatnom znení, Vyhlášku MŽP SR č.55ĺ2001 Z.z.
o územnoplánovacich podkladoch a úzenznoplánovacej doku,nentácU. Orgán územného
plánovania (Mesto Liptovský Mikuláš) zabezpečuje obstará vanie prednietnej územnoplánovacej
dok‘umentácieprostrednictvom odborne spósobilej osoby podIa ‚sV2a stavebného zákona, ktorouje
Ing. arch. ratia;ia Bachtíková, preukaz odbornej spósobilosti má registračné číslo 319.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania
nepožaduje posudzovat‘ strategicky dokument „Návrh Uzemného plánu zóny Ploštin Liptovský
Mikuláš“ v zmysle zákona č.24!2006 Z.z. o posudzovani vplyvov ;za životné prostredie v znení
nes/co rších predpisov.

V písomných stanoviskách doručených na OU-LM-OSZP v zákonom stanovenom
termíne dotknuté orgány štátnej správy nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu
podľa zákona.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k oznámeniu nevyjadrila

OU-LM-OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom
dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmá jeho únosného zaťaženia a
ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
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prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, ůrovne
spracovania zámeru a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy Č. 3 k zákonu. Prihliadal pri
tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, akoje uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OU-LM-OSZP na základe uvedených skutočností a d‘alších informácii obsiahnutých v
oznámeni o strategickom dokumente, s prihliadnutim na opatrenia navrhnuté na odstránenie a
zmiemenie ncpriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodlo
akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: „Úzernný pláti zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“ je dokument s miestnym
dosahom, preto v súlade s * 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje
verejnosť o tomto rozhodnutí spósobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisfovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolaf.

Toto rozhodnutie možno preskúrnať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v zneni neskorších predpisov.

Ing. Miroslav P o ta n Č o k
vedúci odboru

Doručuje Sa:

Obstarávatel‘:
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03! 42 Liptovský Mikuláš

Dotknuté orgány:
I. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra Č.!, 81235 Bratislava
2. Okresný úrad Žilina, odb. výst. a bytovej politiky, odd. územného plánovania, A. Kmeťa 17, 01001 Žilina
3. Žilinský samřávny kraj, odbor dopravyi územného plánovania, Komenského 48,011 09 Žilina
4. ŠOP SR S NAPANT, Lazovná 10,97401 Banská Bystrica
5. SVÍ‘ š.p.OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/5, 921 80 Piešťany
6. Stredoslovenská energetika- Distribúcia as., Pri RajČianke 2927/8,01047 Žilina
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1,034 OlRužomberok
8. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa Č. 104, Žilina,
9. Správa ciest ŽSK, Pod stráňami Č. 4,03! 01 L.Mikuláš
10. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 801 00 Bratislava
11. Slovenský pozemkový fond, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. Osloboditel‘ov 1, LM
13. Okresný úrad Lipt. Mikuláš — odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2,LM
14. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Štúrova ul. 36, 031 80 Lipt.Mikuláš
IS. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, úsek Švs, úsek ŠOP a K a osudzovania

vplyvov na 21‘, úsek Šoo Lipt. Mikuláš, vrbická 1993, Liptovský Mikuláš
16. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor CO a krizového riadenia, Nám.Osloboditeľov I, LM
17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 L.Mikuláš
18. Slovenský plynárenský priemysel — Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949,01022 Žilina
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19. Liptovská vodárenská spoloČnosť, a.s., Ul. Revolučná 595, 031 80 Liptovský Mikuláš
20. Slovak Telekom, as., Bajkalská 28,81762 Bratislava
21. Výskumný ústav pódoznalec(va a ochrany pódy, Mládežnícka 36,97404 Banská Bystrica
22. Hydromeliorácie Lp., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
23. Obec Demänovská Dolina, Obecný úrad 258, 031 01 Liptovský Mikuláš
24. Pol‘nohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Poľnohospodárska 1, 03101 L. Mikuláš
25. Dopravný úrad, tetisko M. R Štefánika, 823 05 Bratislava
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