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O.
‚ Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že strategický dokument

»Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6“
navrhovatel‘a

„Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova Č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš“

sa nebude posudzovat‘

Oňa 30.12.2019 boto mestu Liptovský Mikuláš - Mestskému úradu v Liptovskom
Mikuláši, oddeleniu životného prostredia a poľnohospodárstva z Okresného úradu
Liptovský Mikuláš, odboru starostlivostí o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany
prirody a krajiny a posudzovania vpiyvov doručené rozhodnutie o tom, že strategický
dokument „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6“ navrhovateľa
„Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ičo: 315 524“
sa nebude posudzovať.

Do rozhodnutia je možné
prostredia a poľnohospodárstva,
na 1. posch., Č. dveri 111, počas
internetovej stránke:

http:flwww.enviroportahskisk_SKJeia/detail/uzemny-plan-mesta-Hptovsky-mikulas
zmeny-doplnky-c-6

‚ ‘ Lj,‘ UVI;
‚tSTSKÝ

A2 JTOVS‘X‘i

RN Dr. Mária Lošonská
vedúca oddelenia životného prostredia

a poľnohospodárstva

Štúrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: +421445621396,

e-mail: Imikulas@mikulas.sk, Co: 00315524, DIČ: 2021031111

nahliadnuť na
Štúrova ulica
stránkových

Mestskom úrade,
1989141, 031 01

dni. Rozhodnutie

oddelení životného
Liptovský Mikuláš,

je zverejnené aj na
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OICItESNÝ (RAD LIPTOVSIÝ %IIKULÁŠ
ODBOR STAROSTU VOSfl OŽIVOTNĚj PROSTRED;E

Vrhcká 19)3
031 0! LiptovsLy NlikuíúŠ

Číslo spisu Liptovský Mikulůš

OU-LM-OSZP-2019/O 13339-023 27. 12. 2019

Výbavujc

Územn plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č. 6

Popis konania / Účastnici konania

Zisťovacie konanie

Výrok roziiodnnthi

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody

a krajiny a posudzovania vpiyvov na životné prostredie (d‘alej len „OU-LM-OSZF“) ako prislušný orgán štátnej

správy podľa 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, vydáva podľa 7 ods. 5 uvedeného zákona, na základe oznámenia o strategickom

dokumente „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6“, ktorý prediožil obstarávateľ Mesto

Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989141, 03! 42 Liptovský Mikuláš. IČO: 315 524, po ukončení zisťovacieho konania

toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument ..Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmenv a dopinky č. 6‘, uvedený v

predloženorn oznámeni
sa nebude posudzovaf
podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov

(ďalej len „zákon“).

Odóvodnenie

ObstarávateV Mesto Liptovský Mikuláš. Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš. iČO: 315 524, (d‘aIej fen

‚.obstarávateľ“) predložil dňa 21.10.2019 Okresnérnu úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné

prostredie, úsek štátnej správy ochrany prirody a krajiny a posudzovania vpIyvov na životné prostredie (ďaiej len

..OU-LM-OSZP“) podľa 5 ods. I zákona oznámenie o strategickom dokumente ..Územný plán mesta Liptovský

Mikuláš — Zmeny a dopInky č. 6 (ďalej len .‚oznámenie“).
Predmetom „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmenv a dopinky Č. 6“ sú nasledovné návrhy zmien:

Zmenač. I.
Vypustenie vyznačenia hranice ochranného lesa na severnom brehu Liptovskej Mary (medzi jachtklubom Fatran a

prvým mólom).
Zmena Č. 2.
Mestská časť Liptovská Ondrašová, plocha predajne spoiočnosti COOP Jednota — v zmysle UPN mesta Liptovský

Mikuláš funkčně vymedzenie lokality ako obytné územie s prevahou rodinných domov. Mwximáina výška zástavby

na 2 N maximátny index zastavanej plochy 0,30. Návrh zmeniť intenzitu využivania územia a zvýšit‘ maximáiny

index zastavanej plochy na 0.50. Maximálna výška zástavby zostáva zachovaná na 2 N. P.

Zmena Č. 3.

ROZHODNUTIE
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Mestská časf Liptoská Ondrašová. lokalita severne od konta Váhuv areáli technickej ochrany a obnovy železníc

— v zmysle VPN mesta Liptovský Mikuláš tkmkčné vy užitie západnej časti lokality ako územie výrobno-obslužných

areálov, maximálna výška zástavby na 4 N. P.. maximálny index zastavanej plochy na 0.50. východnej časti

ako zmiešané územie s prevahou ohčianskej vybavenosti, mavimálna výška zástavby 4 N. R, maximálny index

zastavanej plochy 0,35. Návrh zmeniť inlenzitu yužitia územia 3 zvýšit‘ maximálny index zastavanej plochy na

oboch funkčných plochách na 0.75 (zámer rozvoja strojárenskej v‘roby na lokaHte). Maximálna výška zástavby

zostáva zachovaná na 4 N. R
Zmena Č. 4.
Mestská časť Palúdzka (k. ú. Palúdzka). západná Časfexistujůceho výrobno-obstužného areálu a plocha pred jeho

vstupom (v blízkosti Palugyayho ulice) — v zmysle VPN (v zneni zmien a dopinkov) mesta Liptovský Mikuláš

funkčné vvužitie Iokalin ako územie výrobno-obslužných areálov. maximálna výška zástavby na 6 N. P.. maxiinálnv
index zastavancj plochy na 0.40. Návrh zineniť funkčně využitie na obytné územie $ prevahou bytových domov
(zámer vlastníka na výstavbu bytových domov), Maximálna «ška zástavby a maximúlny index zastavanej plochy
zostávajú bez zmeny.
Zmena Č. 5.
Mestská časť Patůdzka (dve Lokality). pná lokalita v blízkosti Námestia SNR druhá na území medzi Demänovskou
a Mlynskou ulicou — v zmysle platného VPN funkčně využitie obidvoch lokalit ako obytné územie s prevahou
rodinných domov, maximálna výška zástavby 2 N. R, index zastavanej plochy 0.30. Prcdmetom navrhovanej zmeny
je spodrobnenie a úprava regulácie funkčného využitia ako aj inlenzity využitia územia (zmena maximálnej výšky
na I N. P.) vn vzfahu k existujficej a novnnavrhovanej zástavbe. Navrhovaná zmena 3plýva z uznesenia Mestského
zastupitefstva Líplovsk Mikuhiš Č. )3J2019 w dňa 1.4.2019k peticii doruČenej mestu.

Zmena Č. 6.
Mestskáčasf Staré mesto (k. ú. Liptovský Mikuláš), lokalita se‘ erne od železničnci trate. pri ulici Pod Stráňami — v

zmyslc UPN mesta Liptovský Mikuláš funkčné využitie ako obytné ůzemie s prevahou ktových domov, maximálna

výška zástavby na 4 N. P.. maximálny index zastavanej plochy 0,25. Návrh zmenif funkčné využitie územia na

obytné územie $ prcvahoLl rodinných domov. maximálna výška zástavby 2 N. P.. maximálny index zastavanej plochy
0,3 0.
Zmena Č. 7
Mestská Časť Náhrežie — Vrhica. lokalita na križovatke ulic Bclopotockého aVrbickej —v zmysle platného územného
plánu funkčné využitie zmiešané územie inestského centra, tiiaximálna výška zástavby 4 N. P., maximálny index
zastavanej plochy 0.60. Návrh zmenif maximálnu výšku zástavby na 6 N. P. Maximálny index zastavanej plochy
ostáva bez zmeny.
Zmena Č. 8.
Mestská čast Nábrežic — Vrbica, areál bývalých kožiarskvch závodov (križovatka Garhiarskej a Kollárovej ulice)
— v zmysle VPN mesta Liptovský Mikuláš Funkčně vvužitic ako zmiešané územie rnestského centra, ma.dmálna
‘ška zástavby S N. R. maximálny index zas!avaaej plochy 0.50. Nárh zmcnit‘ index zastavanej plochy na 0.80,
Maximálna výška zastavanej plochy a regulácia funkČného využitia ostávajú nedotknuté.
Zmena Č.
Mestská časť Staré mesto. areál na Ulici kapitána Nálepku — v zmysle UPN mesta funkčně vy užitie ako zmiešané
územie s prevalrnu obČianske vybavenosti. maximálna výška zástavby 4 N. P.. maximálnv index zas;avani

plochy 0.40. Návrh zmeniť maximálnn ýšku zástavby na 5 N. P. a maXimáiny index zastavanei plochy na 0.50

(rekonštrukcia a dostavba existujúcej budovy). Funkčně ntižitie ostáva bez zmenv.
Zmena č. IQ.
Nlestská časf Vitálišoxce, Ž[arska ulica (v blízkosti toku Smrcčianky) — v zrny sic UPN mesta Liptovský Mikuláš

funkČné využitie ako plocha zmiešaného úzernia s preahou zariadení pre šport a rekreáciu, maximálna ýška

zástavby 2 N. P.. maximálny indexzastavanej plochy 0.25. Nárh zmeniť funkčně vy užitie územia na obytné ůzernie

s prevahou rodinných domo\‘. Intenzita vvužitia územia ostáva zachovaná.
Zmenač. 11.
Mestská časf Podbrezin, severná časf sidliska Podhreziny (‘. blízkosti križovatk‘. Ziarskej a Vitálišovskej ulice) —

v zmvsle ÚPN mesta Liptovský Mikuláš funkčně využitie akc yltradené územie parkoxo upra\enej zelene. Ná rh

zmeniť funkčně \3užitie ra plochu %} hradeného územia pozemných komunikácii (s umiestneaim parkoiska).

Zmena č. 12.
Nlestskáčasf Podhreziny. sidlisko Podbrezin. pozemok pri Gaštanovej uhci (súčasne sa w nachádza predajňaCOOP

Jednota) — v zm\sle platného územného plánu funkčně vužitie aRo obytné územie s prevahou bytových domov.

maximálna výška zásta‘ by 9N. P.. maxiinálny index zastavanej plochy 025.Nárh znwnit intenzitu využitiaúzemia
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so stanovením maximálnej výšky zástavby na 2 N. R, maximůlny index zastavanej plochy 0,90 (dostavba eXistujúcej
predajne).
Zmenač. 13.
Južné úpätie Hája nad Jahodovou ulicou, v blízkosti sidliska Podbreziny (k. ú. Okoličné) — v zmysle UPN mesta
Liptovský Mikuláš funkčně využitie ako obytné územie s prevahou rodinných domov, maxirnálna výška zástavby
2 N. R. maximálny index zastavanej plochy 0,30. Predmetom zmeny je doplnenie špecifického regulativu, ktorý
stanoví podmienkv pre výstavbu v danom území (územie ohrozené zosuvmi pódy).
Zmenač. 14.
Mestská čast‘ Podbrezinv, sídlisko Podbrezin. pozemok pri Križovatke Smrečianskej a Opavskej ulice — v zrnysle
platného územného plánu funkčně využitie ako obytné ůzernie s prevahou bytových domov, maximálna výška
zástavby 3 N. R. maximálny index zastavanej plochy 0.40. Návrh zmenif maximálny index zastavanej plochy na
0.90 (dostavba eXistujúcej predajne). Regulácia funkčného využitia a maximálna výška zástavby ostáva bez zmeny.
Zmenač. 15.
Mestská časf Detnanová. pozemky na ktorých sa nachádza predajňa Coop Jednota (v blízkosti Demánovskej cesty)
—v zmysle VPN mesta Liptovský Mikuláš funkčně využi;ie lokality ako obytné územie s prevahou rodinných domov.
maximálna výška zástavby 4 N. R, inaximá(ny index zasravanej plochy 0,30. Návrh zmenit‘ intenzitu zastavanej
plochy na 0,50 (výstavba novcj predajne na mieste eXistujúcej). Funkčné využitie a maximálna výška zástavby
ostáva bez zmeny. V predmetnom území platí 2. stupeň ochrany prírody.
Zmenač. 16.
Mestská časť Demänová (južná časť), lokalita Zalašteky (na hranici s územím obce Deminovská Dolina) — v zmysle
platného územného plánu funkčně využitie ako územie lesa. Predmetom zmeny je zosúladenie funkčného využitia
stanoveného v VPN s druhom pozemku vedeným v katastri nehnutel‘nosti (TTP) — úzernie poFnohospodársky
využívaných plóch a krajinnej zelene. V predmetnom území platí 2. stupeň ochrany prírody.
Zmenač. 17.
Priestory vybraných vnútroblokov v blízkosti Štefánikovej, Hurbanovej, Kuzmányho, Belopotockého a Kollárovej
ulice. ako aj na sídliskách Nábrežie a Podbreziny. Predmetom navrhovanej zmenyje doplnenie nového regulačného
prvku, ktorý stanoví podmienky výstavby na daných plochách (zamedzenie d‘alšiemu zahusťovaniu výstavby).
Zmena Č. 18.
Západná časf areálu poUnohospodárskeho družstva Liptovský Mikuláš, lokalita južne od diaľnice Dl — v zmysle
platného územného plánu funkčné využitie ako úzeiuie výrobno-obslužných areálov, iiaximálna výška zástavby
4 N. P.. maximálny index zastavanej plochy 0.50, Predmetom zmeny je spodrobnenie regulácie funkčného
využitia územia, formou doplnenia špecilického regulativu (zámer zrealizovať náhradnú výstavbu rodinných domov
asanovaných v rámci projektu preložky železničnej trate). V predmetnom území platí 2. stupeň ochrmy prírody
(ochranné pásmo NAPANT).
Zmena Č. 19.
Spresnenie regulativov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš uvedených v jeho textovej Časti (neviaže sa ku
konkrétnej lokalite) — úprava deflnicie plochy zastavanej budovami. stanovenie požiadaviek na farebné riešenie
budov, riešenie potrebných plůch statickcj dopravy na území mestskej časti Staré mesto a stanovenie minimálneho
podielu zelene pre zmiešané územia s prevahou občianskej vybavenosti.
Návrh Zmien a doplnkov Č. 6 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej en ZaD 06)je spracovaný v súlade
so zákonom Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR Č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ako samostatná priloha k platnej
územnoplánovacej dokumentácii, ktorouje Vzemný plán mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Vzemný plán
mesta Liptovský Mikuláš (VPN) bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010
ajeho záväzná Časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/VZN/2010, s
úČinnosťou 1.1.2011.
Zmenám a doplnkom Č. Ď predchádzaii Zmenv a dopInky č. 5 Uzemnáho plánu mesta Liptovský Mikuláš.

schválené uznesenim Č. 3/2017/VZN zo dňa 22.6.2017 (platnost‘ dňom vyvesenia na úradnej tabuli — 26.6,2017.
účinnost‘ IS dňom vyvesenia na úradnej tabuli — 11.7.2017). ZaD 06 (návrh) sú spracované v rozsahu textovej
a grafickej Časti územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni a riešené sú ako samostatná prilolia
územnoplánovacej dokuinentácie. Navrhovaná zmeny nepredstavujú koncepČnú zmenu VPN. lch predmetom je
upresnenie územnoplánovacej dokumentácie na základe aktuálnvch potrieb mesta.
Vplyvy na obyvatel‘stvo
Z hľadiska dopadov na obyvatelstvo je možné predpnkladať pozitivny vplyv aktivít, ktoré vyplnú z navrhovanej
zmeny územnoplánovacej dokumentácie. Vytvoria sa predpokladv pre d‘alši rozvoj bývania na území mestských
častí Palúdzka, Staré mesto a Nábrežie — Vrbica. Vytvoria sa podmienky prc rozvoj občianskej vybavenosti v
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mestských častiach Liptovská Ondrašová. Staré mesto. Podbreziny a Demänová. Stanovia sa podmienkv pre
ochranu stabilizovaných území existujúcich sidlisk s cieUom zachovaf kvalitu obytného prostredia. Možné negativne
pósohenia vvplvajúce s budúcich aktivit na obyvatcFstvo sú nepriame prostredníctvom znečistenia ovzdušia.
vznikorn a nakladanim s odpadmi a hlukom autoniobilov.
Vplyvy na prirodné prostredie
Vplyvy na horninové prostredie sa dajú predpokladať v etape výsta b) jednotlivých objektov. v désledku odstránenia
poknvnej vrstvy, kedv sa zmenia podmienkv pre prienik povrchovej kontaminácie. V rámci prevádzkovania
objektov už priame vph vy na horninové prostrcdie nic sú reálne. Etapa prevádzky znamená čiastočnů zmenu vn
využívaní krajiny. Lokáme zmeny mikroklimatických pomerov sůvisia So zmenami pomeru zastúpenia spevnen5ch
plóch. budov a zelene. Lokálne sa zmeni prúdenie vzduchu. ktoré bude ovplyvneně prekážkami stavieb. Odvod
dažd‘ových vůd bude zabezpečený kanalizačným systémom — zniženie výparu a vlhkosti vzduchu. Z hFadiska
kvality ovzdušia budů objekty emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia (V dósledku vvkurovania objektov. pohyb
automobilov). Nie je predpoklad. že by prevádzka objektov v navrhovaných zmenách negativne ovplvvnila
znečistenie ovzdušia ich okolia (príspevok k znečis;eniu o‘ zdušia okolia bude nízky). Stavebné práce budú vp1ýať
na kvalitu ovzdušia v bezprostrcdnom okolí stavby (zvýšená prašnosť. cmisie Z pohybu stavebných mechanizmov a
nákladných automobilov) — časové obmedzcnie počas tnania stavebných prác (vrátane zachovania nočného kľudu).
Dotknuté územie navrhovanými zmenaini UPD sa nenachádza v blízkosti zdrojov podzemných véd.
\7phvy na kranu
Zmen, ktoré sú navrhnuté vZaD 06 sa nachádzajú v zastavanom území mesta aleho n už schválených rozvojoch
úzcmiach — vplyv na krajinu porovnateln s predpokladanými vpiyvmi v už piatnej UPD.
Vplyvy na zdravotný stav obyvatelstva
Lokálny charakter navrhovaných zmien nieje predpokladom ich negatívneho vplyvu na zdravotný stav obvvaterstva.
Pri povoFovaní umiestňovania stavieb a zariadení podFa navrhovanej zmeny UPD je potrebné, aby prislušný
stavebný úrad požadoval od investora dodržanie podmienok ochrany verejného zdravia vyplývajúcich zo zákona č.
35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vercjného zdravia v zneni neskorších predpisov.
Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu npatreni na ich zmiernenie
Navrhované zrneny ÚPD sú lokalizované na území mesta Liptovský Mikuláš (ajeho mestských častí). Zmena Č. 19
nic je presne lokalizovaná, týka sa spresnenia regulativov územného plánu uvedených vjeho textovej časti.
Vplyv na veUkoplošné chránené územia
Lokality zmien Č. I až 14 a 17 ZaD 06 sa nachádzajú v pnom stupni územnej ochrany prírody (platí tu všeobecná
ochrana prirody a krajiny). Lokality 15. 16 a ISsa nachádzajú v ochrannom pásnic Národného parku Nizke Tatry.
s druhým stupfiom územnej ochrany prirod. Vzhľadom na predmet navrhovaných zmien nic je predpoklad icli
významných vplv ov na prvky ochrany.
Vpl) v na malopIošn chránené územia
Navrhovaná zmena UPD nekoliduje sn žiadnm existujúcim a ani navrhovaným malopIošnm chráneným územím
prirody a ani neleží vjeho bezprostrednej blízkosti.
Vplyv na územia európskeho významu (UEV)
Navrhovaná zmena UPD nekoliduje s navrhoanymi chránen5mi územiami eurúpskeho významu na území mesta
Liptovský Mikuláš.
Vplyv na chránené vtáčie územia (CI-IVU)
Narhovaná zmena ÚPD nekoliduje s chránen)mi vtáčími územiami na území mesta Liptovský Mikuláš.
Navrhovan(mi zmeaami nedújdc k negatívnemu ovplvňovaniu predmetu ochrany.
Vplyv na územia chránené v rámci Rarnsarskej konvencie
Navrhnvaná znena ÚPD nekohduje 50 žiadnou lokalitou zo Zoznamu medzinároine tznamnch mokrad
(Ramsarské lokality).
Možné riziká súvisiace 5 uplatňo\ anim strate:ického ra:e:iáW
V tejto úrovni priprav ÚPD neboli identifikované ri7iká. ktoré b3 malí súvis s jej uplatĎovaním.
\phvv na ži‘otné prostredie presahuiúce štátne hranice
Ná\ rh strategického dokumentu nebude mať za následok ‘ ph \‘ presahujúce štátne hranice.
Na základe oznámenia predloženáho ohstarávateľnrn ykonaI OU-LM-OSZP podľa * 7 ods. I zákona zisťovacic
konanie. či sa strategicky dokument bude aleho nebude posudzovať podľa zákona.
V rámci zisťovacieho konania OU-LM-OSZP v súlade s 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na interneto cj
stránke Ministerstva ži otného prustredia Slovenskej republik) a rozoslal oznámenie na zaujatie stanoviska
dotknutSm orgánom a dotknutým obciam.
Predložený strategický dokument Vú vazbe na polohu mesta a rozsah navrhovaných aktivít a zniien funkčného
v\ uživania územia nepredpokladá vznik plyvov cczhraničnélio charakteru. Proces spracovávania n prerokovania
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návrhu zmien územného plánu — Zmeny a dopinky č. Ó mesta poskytuje dostatočne široký priestor pre dotknutú
verejnosf uplatnif svoje pripomienky, návrhy a odporúčania z hľadiska riešenia problematiky vplyvov na životné
prostredie súvisiacich s návrhom riešenia strategického dokumentu.
OU-LM-OSZP pri svojom rozhodovaní prihiiadol na kritériá pre zisfovacie konania uvedené v príiohe Č. 3 zákona,
význam očakávaných vplyvov na životné prostredie ana písomné stanoviská, ktoré podľa 6 ods. 6 zákona obdržal
od nasledovných dotknutých orgánov, odborných organizácii. obce:
L Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii — Č. OU-LM
OCDPK-2019/013938-002, zo dňa 04.? 1.2019
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnei dopravy a pozemných komunikácií, súhlasi s oznámením o
strategickom dokumente ‚.L‘zemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmenv a dopinky č. 6“ za dodržania
nasledovných podmienok:
I. V plnom rozsahu dodržat‘ stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LNI,
2. V riešenom území sa nachádzajú cesty v našej štátnej správe. Dopravnú Časť UPN je potrebné riešiť na základe
vhFadovej intenzity dopravy v súlade s platnými normami SYN
3. Pri rozšíreni zastavaného územia pri rozvoji obce musia byť posúdené dotknuté pozemné komunikácie
(navrhované aj eXistujúce) %Tátane križovatiek v širšom území vzhľadom na nárast intenzity doprav) V pripade, že
posúdenie pozemných komunikácii nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STR treba do územného plánu
obce zahrnúť aj úpravu tÝchto pozemných komunikácii v súlade s platnými SYN, respektivne znížiC plánovanú
zástavbu obce, aleboju časovo obmedziť.
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši—č. ORHZ-LM2-2019/00065 l-oo I,
zodňas.11.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši ako dotknutý orgán po preštudovaní
zámeru „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6“ z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
3. Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii — Č. OU-ZA-OCDPK-20l 9/04691 8/2/BIL,
zodňa 6.11.2019
Okresný úrad Žilina, odbor cesii-jej dopravy a pozemných komunikácií, vykonávajúci pósobnosť cestného správneho
orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach ciest I. triedy preto bene oznámenie o strategickom dokumente
‚.Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky Č. 6“ na vedomie bez zásadných pripomienok.
Z hl‘adiska nami sledovaných záujmov cestnej siete požadujeme rešpektovať umiestnenie, funkciu, ako aj rozvojové
zámery (v súlade s UPN VUC) pozemných komunikácii— diaľnice Dl a cesty 1/18. Akékoľvek riešenia vo vzťahu k
predinetným komunikáciám je potrebné konzultovať s ich správcanii — Slovenskou správou dest (vo vzťahu k l/l 8)
a Národnou diaľniČnou spoloČnosťou (vo vzt‘ahu k DI).
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
— Č, OU-LM-OSZP-201 9/13990-02 Kf, zo dňa 7.11.20 l9
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia k
návrhu „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky Č. 6“ nemá pripomienky.
5. Dopravný úrad, Bratislava—č. 21633/2019/ROP-004/54l07. zo dňn 8.11.2019
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva sa k návrh „Uzemný plán mesta
Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6“ vyjadril listom Č. 21633/20l9/ROP-002/52195 zo dňa 08.11.2019, v
ktorom nemal na riešené územie žiadne požiadavky, ked‘že lokality riešené v rámci zmien a doplnkov sa nachádzajú
mimo ochranných pásiem Heliportu pre leteckú záchranná službu Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš, do
ktorých časť katastrálneho úzernia mesta Liptovský Mikuláš (k. ú. Palúdzka) zasahuje.
Z pohľadu Dopravného úradu neeXistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podra zákona č. 24/2006 Z. z, o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stanovisko Dopravnéhn
úraduje vydané len z hi‘adiska záujmov civilného letectva.
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Sekcia vád — Č. 11957/2019-4.1, 57745/2019. zO dňa
12.11.2019
Z hľadiska vecnej působnosti sekcia vád Ministerstva životného prostredia SR k predmetnému oznámeniu O

strategickom dokumente predkladá nasledovné stanovisko:
So Zmenou č. I „vpustenie vyznačenia hranice ochranného lesa na sevemom brehu Liptovskej Mary na území
medzi jachtklubom Fatran a prvým móiom nesúhlasíme a žiadame nasledovné:
• V rámci rozvoja v predmetnej lokalite je potrebné postupovaf v zmvsle posudku ..Posúdenie lesotechnických
meliorácií — VN Liptovská Mara (2017)“.
• S výrubom stromov v ochrannom pásem vodnej stavby Liptovská Mam nesúhlasime.
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• Na pozemkoch v okolí vodnej nádrže je dopestovam ochranný les. ktor bol vysadený ako súčasť vodnej nádrže

Liptovská Mara aje ncvyhflutné ho zachovať.

• Ochranné pásmo vodnej stavb) Liptovská Maraje od maximálnej retenčnej hladiny (kóta 563.69 ni. n. ni. BpV) vo

vzdialenosti 10 ni. Priestor medzi hranicou maximálnej rctenčnej hladiny (kóta fžť,69 ni. fl. ni. BpV) a maximálnej

katastrolickej hladiny (kóta 566,34 ni. fl. ni. BpV) jev zmysle zákofla Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

v zneni neskorších predpisov (ďalej len ‚zákon o ochrane pred povodňami“) považovaný za inudačné územie.

kde je možné povol« iba objekty v ziuvsle 20 citovaného zákona. Ákákoľvck výstavba v okolí vodnej stavb

Liptovská Mara musí byť situovaná za ochrannm pásmom nádrže. Podra SYN 752102 nieje v ochrannom pásme

dovolená orba a výsadba stromov, hudovanie stavieh. oplotenia. konštrukcii zamedzujúcich preiazdnosť ochranného

pásma. ťažba a navážanie zeminy. v) t\ áranie skládok. manipulácia so znečisťtOúcinii látkami. súbežné vedenie

in%inierskych sieti. Ochranné pásmo nádrže je potrebné rešpektoať aj v pripadc. že zasahuje mimo intidačného

územia.

V pripade Zmien Č. 3, Č. 5, ač. IQ Vás žiadame rešpektovať nasledovné:

• Postupovať v súlade s plánom manažmentu povodňového rizika, pričom podľa mapy povodňového ohrozenia pre Q
100 by Jalovský potok čiastočne zaplavil lokalitu č. 3, ktorá sa nachádza severne od koryta Váhu v areáli technickej

ochrany a obnovy železnic. v mestskej časti Liptovská Ondrašová.

• V zmysle 49 zákona č. 361!2004 Z. z. o vodách no zmene zákona Slovenskcj národnej rady č. 37211990 Zb.

o priestupkoch v zneni neskorších prcdpisov (ďalej len zákon o vodáclr) a vykonávacej normy SYN 75 2102

požadujeme zachovat ochranné pásmo vodohospodárskv vznamnch vodných tokov Váh v šírke 10 m. tokov

Deminovka a Smrečianka v šírke 6 m od hrehovcj čiary resp. vzdušnej páty hrádze obojstranne.

• V ochrannom pásnic nic je prípustná orba. sta anie ohjckto zmena reliéfu ťažbou. navážkami, nianipulácia so

znečisťujúcimi látkami, výstavba súbežných inžinicrskych sletí.

• Taktiež žiadame zachovať prísttip mechanizácie správcu vodného toku k pobrcžným pozemkom (bez trvalého

oplotenia) z hVadiska realizácie oprá údržby n povodňovej aktivity.

• Upozorňujeme na ustanovenia * 49 ods. 2 o vodách, podIa ktorého pri výkone správy vodného toku a správy

vodných stavieb aleho zariadeni iiiůžc spráca odnélio toku uživať pobrežné pozemky. Pobrcžnými pozemkami v

závislosti od druhu opevnenia brcliu a druhu vegetácie pri vodoliospodársky význairinom vodnom toku sú pozemky

do IQ m od brchovej čiary a pri drobných vodných tokoch do S ni od brehovcj čiary; pri ochrannej hrádzi vodného

toku do IQ ni od vzdtmšnej a návodnej pátv lirádze.

• Prípadné križovania inžíniersk3ch sicí s vodnými tokmni žíadanie technicky ricšiť v súíadc s SYN 73 6822

•.Križovanie a súbeliy vedení a koniunikácií s vodnými tokmi“..

• Návrh odvádzania a čistenia odpadových vád z rozvojových lokalit musí zohVadňovať požiadavky na čistenic

tód v zmysle zákona o vodách a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú

požiadavk na dosiahnutie dobrého stavu vád.

Do prislušnch častí snierncj ako aj záväznej časti úzcmného plánu žiadanie doplniť a rešpektovať:

Za účelom ochrany vodohospodárskych zátijmno a v záujme zamcdzenia vzniku miĽračných bariér. škód a porúch

na vodných tokoch, ako i zabezpečcnic riadnej údržby vodných tokov v zmysle 48 a 49 zákona o vodách nové

dopra né a technické riešenic územia, miestne komunikácie resp. dopravné tvbavenic akéliokorvek druhu. ktoré

budú križoať vodný tok. správca todnch toko požaduje navrliovať:

• Akojednotnú zbernú komnunikáciu prc celú oblasť(urbanistický obvod, lokalitu apod.) v súhehu s vodným tokom

a s následným (jedný ni spoločným) križovanim vodného toku. uniiestneným vo vhodnom profmle vodného toku.

• ako dopravné a technické riešenie, ktoré bude prcdnostnc v užívať už vybudované mostné objekty.

• križovanie svodnými tokmi technicky nešit‘ v súladc s SYN 73 6822 ..Knižo‘.anie a súhehy tedeni a komtmnikácii

odnCmi tokmh, STN 73 6201 ..l‘rojektovanic mostn‘.ch objektov‘,

• za účelomn optimnalizácie a regulácie no‘.ýcli aicsných objektov križujúcich vodné tokx návrh situoania

ítmmiestnenia) žiadame ešte pred zahájením spracovania podrohnejšej dokumentácie odsúhlasiť so SIovenskm

odoIiospodárskm podnikom. š. p.
AkúkoVvek investorskú Činnost‘ a ýsadbu porasto v blízkosti ‘odných toko‘ a ich ochranného pásma požadéeme

odsúhiasiť 50 Slo‘ ensk/m vodohospodársky ni podnikom, š. p.

Upozorňujeme na dodržiavanie ustanovení zákona o nchrane pred poodňami so zabezpečovaniin působnosti obce

na predmetnom úseku ochrany prcd poodňanii citovaného zákona. pričom zdůrazňujeme okrem mého dodržiavanie

nasledovných ustanoveni:

• * 6 ods. IQ zákona o ochrane prcci povodňami. podIa ktorého obec zabezpečuje v\značenie tšetkých záplavových

čiar zobrazených na mapách po\odňo\ého ohrozenia do úzcmného plánu obce alebo úzeniného plántm zón pri

naibližšom preskúniavaní sch áleného územmého plánu.
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• * 8 ods. 13 zákona o ochrane pred povodňami, v zmysle ktorého obec zosúlaďuje povoľovanie stavieb a
určovanie regulativov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláne obce alebo v
územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu prad povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu
povodňového rizika a vjeho aktualizácii.
• 20 zákona o ochrana pred povodňami v súvislosti s rozsahom inudačného územia. ako aj uplatňovania zákazov,
obmedzeni a povolení v zmysle tohto ustanovcnia zákona o ochrane pred povodňami..
7. Okrasný úrad Liptovský Mikuláš, Pozeinkovýalesný odbor vůd—č. OU-LM-PLO-2019/013883-3 HAL, zodňa
13.11.2019
Podľa návrhu územného plánu v lokalite Č. I je predmetom navrhovanej zmeny vypustenie vyznačenia hranice
ochranného lesa na severnom brahu Liptovskej Mary na území medzi jachtklubom Fatran a prvým mólom.
Navrhovanou zmenou budú dotknuté lesné pozemky. v kategórii ochranného lesa. pričom v tcXtovej Časti návrhu sa
nenachádza bližšie vyhodnotenie rozsahu záberu lesných pozernko V tejro súvislosti uvádzanie, že územný plán
nemůže zmeniť hranice ochranného lesa tak. akoje uvedené v návrhu. Ochranný les v danej lokalite bol vyhlásen
na základe nepriaznivých prírodných podmienok a zmenu jeho hranice může v odůvodnených pripadoch odsúhlasiť
len príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. ktorý schvaľuje program starostlivosti o les (Okrasný úrad
Zilina, odbor opravných prostriedkov).
Podia 6 ods. 2 zákona NR SR Č. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskoršich predpisov návrh územného plánu obce
(zmien a doplnkov) ak sa dotýka lesných pozemkov, alebo může ovplvvniť kinkcie lesov, musí byť prad schválením
odsúhlasený príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Súhlas může obsahovať podmienky, ktoré
sú obstarávatelia povinni zapracovať do dokumentácic.
Podľa I Vyhlášky N:linisterstva pĎdohospodárstva SR číslo 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri
územnoplánovacej činnosti apri vyňati a obmcdzení zpinenia i‘unkcií lesov vyhláška upravuje podrobnosti o spůsobe
predkladania a náležitosiach žiadosti o súhlas s návrhom,
PodIa 4 vyhlášky žiadosť o sůhlas s návrhom územného plánu obce alebo zóny aleho s návrhom ich zmien a
doplnkov obsahuje okrem mých bodov najin:
a) \‘hodnoenie regulatívov dotýkajúcich Sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov
územnoplánovacích dokumentácií
b) Udaje o predkladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na mé účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia
alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia íunkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného
vvužitia
c) Grafkké znázornenie predpokladaného rozsahu využitia lesných pozemkov na mé účely s vyznačením ochranného
pásma lesov (v lesnickej porastovej mape)
d) Zdůvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využitia lesných pozemkov na mé účely
Navrhovaná zmena funkčného využitia v lokaihe Č. I medzi jachtklubom Fatran a prvým mólom v bezprostrednej
blízkosti vodného diela Liptovská Marajc možná len po splnení nasledujúcich podmienok:
1. Pri spracovani samotného návrhu žiadame postupovat‘ v súIade s ustanovením 6 ods. 2 zákona NR SR Č.
326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorších predpisov a 3 a 4 Vyhlášky MP SR Č. 12/2009 Z. z. o ochrana lesných
pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňati a obinedzení z plnenia funkcií lesov.
2. Keďže riešené územie zasahuje do ochranného pásma VN Liptovská Mara (10 m od katastroflckej hranice)
upozorňujeme, že bude možné zasiahnuť do brehového porastu len so súhiasom správcu vodného diela Liptovská
Mara a prislušného orgánu štátnej vodnej správy.
3. Dalej upozorňujeme. že v pripade ak navrhovanou výstavbou budú dotknuté pozemky vo vlastnictve Slovenskej
republiky, v správe organizácie Lesy SR, š. p., OZ Liptovský Hrádok. je potrebné prerokovať uvedený zámer 50

správcom lesného majetku štútu a vyžiadať si jeho sáhlas. Pre vyňatie lesných pozemkov vo viastnictve štátu (SR)
sa vyžaduje súhlas Ministerstva půdohospodárstva a rozvuja vidieka podFa 50 ods. 7 zákona NR SR Č. 326/2005
Z. z. o lesoch.
4. Predmetný návrh zásahu do lesných pozemkov. resp. mé funkčné využitie riešeného využitia je v súlade s
územn‘m piánom VUC Žilinského samosprúvneho kraja.
Podľa nášho názoru strategický dokument ‚.Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6 nieje
potrebné posudzovať podľa zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné proslredie.
8. Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sidiom v Liptovskom Mikuláši — Č. 2019/008768/135-MVDr. Hudák.

zodňa 12.11,2019
S podanim oznámenia o strategickoin dokumente Úzeiuný pián mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky Č. 6,
pre Okrasný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostLiosti o životné prostredie, Vrbická 1993. Liptovský Mikuláš,
súhlasi (RUVZ).
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Dňa 31.10.2019 podal žiadatcl Regionálnemu úradu verejného zdravotnictva so sidlom v Liptovskoin Mikuláši

(RUVZ) žiadosf na posúdenie oznámenia o strazegickom dokumente Územný plán mesta Liptovský Mikuláš —

Zmeny a dopinky č. 6.
V predchádzajúcom konaní RUVZ vydal prc Mesto Liptovský Mikuláš. pod č. 2019!01855-02!41 l-NiUDr.Hudák,

dňa 30.1 0.2019. záväzné stanovisko k územnému piánu Uzemn plán mesta Liptovský Mikuláš —Zmenv a dopinky

Č. 6.
L‘zernn‘ plán (ďalej ‚.UPN) mesta Liptovský Mikuláš. — Zmenv a dopinky Č. 6 je vypracovaný na základe

žiadosti na zmenu UPN. Navrhované zmeny nepredstavujú koncepčnú zmenu UPN. leh predmetom je upresnenie

úzcrnnopiánovacej dokumcntácie (UPD) na základe konkrétnych zámerov na území mesta.

RUVZ upozoráuje. že v územnorn pláne a vjeho Zmenách a dopinkoch Č. óje potrebné pri jeho realizácii akcepto ať

z hradiska ochrany erejného zdravia nasledovné požiadavkv (už uádzané v predchádzajúcich stanoviskách

RUVZ):
- rešpekto; ať pásma ochrany šetk\ch vodárenských zdrojov (podzemnÝch a povrchových) na území riešenom v

územnom pláne
- neuvažovať s rozširenim chovu hospodárskych zvierat v hospodárskvch dvoroch, ktoré sú v kontakte s obytným

a rekreačným územím
- rešpektovat ochranné pásma hospodárskvch dvorov

- rešpektovaf ochranné pásmo čO\T

- neuvažovať s budovaním výrobn5ch prevádzok s nadmerin‘m liiukom v blízkosti obytného a rekreačného územia

- rešpektovať pósohenie hluku z dopravy (diaFnica. štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie. železničná

doprava) na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu. ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v pripade

nepriazninch výsledkov navrhnúf protihlukové opatrenia

- rešpektovaC možné negativne ovpiyvnenie hlukom v danom území z exisiujúcich a navrhovaných stavieb

trekreačné a športové zariadenia, obchodné ceiitrá, prevádzkarne drohnej remeselnej výroby a služieb. výrobné

areály a výrobné služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budil ozrejmené

hhikové pomery v danom území a podFa výsiedkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných

stavbách tak, aby hlukové pomery v oby tnom a rekreačjiom prostredí boll v súiade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007

Z. z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustnch hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkúch na

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii životnom prostredi

- teíovchovno-športové zariadenia umiestňo at tak. aby ch Činnosť neovpivvňovaia nepriaznivo okolie. najniá

ob‘mú zástavbu hlukom. prachom aleho setlom ( 22 ods. 2 zákona Č. 355/2007 Z. z.)

— rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska, v ochrannom pásme sa nesmú povoVovaf prevádzky ani umiestňovať

stavby - 15 ods. 7. zákona NR SR Č. 1312010 Z. z. o polirebnictve

- v ripade hkvidácie azbestocernento‘5ch materiálov zo stavieb (rodinné domy. hospodárske budovy a mé objekt)

je potrebné túto likvidáciu zabezpeiiť prostredníctvom oprávnenej organizácie ( 41 zákona Č. 355/2007 Z. z.).

9. Krajský pamiatkový úrad Zilina— Č. KPUZA_2019/24028-2ĺ92142/KUL. zo dňa 07.11.2019

Krajský paniiatkový úrad Zilina predložené O;námenie (Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš— Zmeny a dopInky

Č. 6) posúdii a uvádza, že v oblasti záujmovchránených pamiatkov5ni zákonomje zhVadiska priamych anepriamvch

vplyvov na životné prostredie dotknutá aj ohlasf ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva.

Krajský pamiatkový úrad Žilina konštatuje. že v Časti II. Základné údaje o strategickom dokumente v bode 3. Hlavné

cide. nic sú deklaruvané cide týkajúce sa ochrany pamiatkověho fondu. Časť riešeného územia je pamiatkoým

územ mi.
V časti Iii. Základné údaje o predpokiadar.ch pvoch strategického dokumentu na životně pros:redie vrátane

zdravia. hode I. Požiadavk na stup‘. nic sú u ádzané obmedzeiiia vy pl‘vajúce z ochran pamiatkového fondu.

dórazom na archeologické nálezy a archeologické náeziská.

Krajsk( pamiatko; ťirad Žiina predpokladá. že z hFadiska priamych a nepriam‘ ch pyov na charakterisd

životného prostredia riešeiiého úzenua. je dotknutá aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dediČst a

v zmysle potenciálnej existencie nateraz neznámy ch archeologických nálezísk. resp. lokaiít. Nakofko na riešenorn

území sa doteraz nevykonával systematický archeologick výskum. nieje možné vyiúčit. že satani pri stavebnei a

inej Činnosti móžu vy skytnúť nepredvidané archeologické nálezy a situácie.

Údaje a záväzné usmernenia z oblasti ochrany pamiatkového fondu sú do údajov o priamych a nepriamvch vplvvo

na životné prostredie do Oznámcnia zapracované v nedostatočnom rozsahu.

Jednotlivé Časti Dznámcnia požadujeme doplniť o nasledoné údaie a závĹizné usmernenia pre oblasf ochrany

pamiatkového fondu:

— V textovej Časti citovať platnú iegist.aii\ u na úseku ochrany pamiatko ého fondu — citovaaie zákoaa Č. 49 1602

Z. i. o ochrai;e pamiatkového fondu v zneni nesknršich 7mien a doplnkov (zákonom Č. 179;2005 Z. z.. zákonom
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Č. 208/2009 Z. z., zákonem č. 262/201 IZ.z., zákonem č. 180/2013 Z. z., zákonom Č. 104/2014 Z. z., zákonom Č.
282/2015 Z. z., zákonom Č. 376/2015 Z. z. a zákonom Č. 125/2016 Z. z. a zákonom Č. 160/2018 Z. z.), tzv. pamiatkový
zákona Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva č.1292 z 8.2.2001.
- Pre funkčně využívanie územia vyplývajú povinnosti uvedené v 30 pamiatkového zákona — Všeobecné
podmienky pri ochrane pamiatkového fondu a 40 Nález odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č.
50/1976 lb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov, počas terénnych úprav. musí iiálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác nález ihneď ohlásiť krajskému pamiaikovému úradu. Nález sa musí ponechaC bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom alebo nim poverenou odborne spúsobitou osobou. Do obhliadky je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu. najmä zabezpečiC ho proti poškodeniu. znehodnoteniu.
zničeniu a odcudzeniu. pokiaF o ňom nerozhodne prislušn stavebnÝ úrad po dohode s krajským pamiatkoým
úradom. PodFa 10 pamiatkového zákona archeologický nález móže vyzdvihnúťz póvodného miestaaználezových
súvislosti iba oprávnená osoba metádami archeologického výskumu.
V zmysle 44a pamiatkového zákona závüzné stanoviská vydané pod[a 30 ods. 4 pamiatkového zákona po
uplynuti troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo k ich použitiu na účel, pre který sů určené.
Krajský pamiatkový úrad Zilina toto závüzné stanovisko vydal z hUadiska záujmov chránených pamiatkovým

zákonom a je závázným stanoviskom pre konanie podVa zákona č. 24/2006 o posudzovani vplyvov na životné
prostredie v zneni neskoršich predpisov. Toto závdzné stanovisko nenahrádza vjadrenia mých orgánov štátnej
správy a územnej samosprávY.
Na základe uvedených skutočnosti z pohľadu záujmov chránených pamiatkovm zákonom nepožadujeme. aby
predložené oznámenie o strategickom dokumente bob posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.o posudzovani
vplvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorÝch zákonov.
10. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky — Č. 32173/2019/IDP/92375, zo dňa 11.11.2019
MDV SR mák oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č. 6 UPN-M Liptovský Mikuláš nasledovné
požiadavky a pripomienky:
•predmetnů územnoplánovaciu dokurnentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou
UPN VUC Žilinského samosprávneho kraja;
• rešpektovať existujúcu dopravnO infraštruktúru, predovšetkým ochranné pásmo železničnej trate Č. 105 a
diaľnice Dl. Upozorňujeme, že železničná trať Č. 105 a diaľnica Dl patria do koridoru Rýn — Dunaj (a jeho
tzv. Československej vetvy), ktorý je súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn.
Transeurópska dopravná sieť— vid‘ http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps,html);

rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry;
• všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie chodníky. atd‘.)je potrebné navrhnúť
v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpisini;
• rešpektovať zákon Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1 990 Zb. o
priestupkoch v znení neskoršich predpisov (vodný zákon); zákon Č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a O

zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov a vyhlášku MDPT SR Č. 22/2001, ktorou Sa

ustanovujú podrobnosti o zaradeni vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do prislušných tried podFa klasifikácie
eurápskych vodných ciest;
• postupovať podľa ustanoveni zákona Č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplneni niektonch zákonov v znení
neskoršich predpisov;
• pre stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD —60 m od osi krajnej koľaje), které neslúžia na prevádzku dráhy alebo
dopravu na drúhe, podľa 102 ods. I písmeno ac), je potrebn súhlas na vykonanie Činnosti v ochrannom pásnic
dráhy. V nadváznosti na uvedené. žiadame v pripade zásahu do ochranného pásma dráhy požiadať MDV SR—sekciu
železničnej dopravy a dráh o vydanie závazného stanoviska;
• na ochranu diarnic. ciest a miestnych komunikácii a preniávkv na nich mimo sidelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou oznaČujúcou zaČiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona Č.
135/1961 lb. o pozemnch komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov a vyhlášky Č. 35/1984 Zb..
klorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
• v súvislosti s navrhovanými zmenami zhľadiska funkčného využitia územiaje potrebné sa zaoberať aj postupným
nárastom intenzity dopra%) a posúdiť dopravnú výkonnosť priíahlej cestnej siew. s důrazem na dopravná výkonnosť
dotknutých dopravných pripojeni (križovatiek) v súlade s aktuálnc platnými SYN a technickými predpismi;
• v blízkosti pozemných komunikácii a železniČných dráhje nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnyini
účinkaini dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotnictva SR Č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí v znení neskoršich zmien a predpisov (d‘alej len „vyhláška MZ SRj. Umiestnenie
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lokalit. predovšetkým bývania (resp. ubytovania). v pásmo s prekročenou pripustnou hodnotou hluku, infrazvuku
a vibrácií neodporúčame. V prípade potreb je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximáinu iuožnú elimináciu
negatívnvch účinkov dopravy a zaviazať investorox na vvkonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak.
aby zabezpečili dodržanie pripustných hodnót hluku, infrazvuku a vibrácií podra vyhlášky MZ SR. Voči správco i
pozernných komunikácií a železničných dráb nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatreni.

protože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
• obzvlášť upozorňujeme. že pri lokalitách slúžiacich na bývanie. resp. uhy tovanie, požadujeme zabezpečíť

vypracovanie hlukovej štúdie o zťahu k pozemnej komunikácií a dráhe (a dopravo na nich) a zahrnúť jej výsledky

do protihlukových opatrení stavieh tak. aby hola zabezpečená eXpozícia obyvateľov ach prostredia hlukom v sůlade
prípustnýrni hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 23712009 Z. z., ktorou sa meni a doplňa

vyššie uvedená vyhláška NIZ SR:
• v nadväznosti na yššie uvedené neodporúčame zmenu funkčného využitia lokality č. 4 a č.1 S na obytné územie
v blízkosti prevádzkovanej diaUnice. resp. cest I. triody. nakoFko by mohli viesť k požiadavkám na správcov
komunikácii na ochranu pred hlukovou záťažou:
• postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej doprav a cykloturistiky v SR schvá!enej uznesením
vlády SR Č. 223/2013; -

rešpektovať stanovisko Zeleznic Slovenskej republiky a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo;
• vyžiadať si stanovisko Národnej diaľničnuj spoločnosti. a. s. a rešpektovaC hov pinům rozsahu.
Oznáinenie o strategickom dokumente ZaD č, 6 VPN-Nl Liptovsk Mikuláš bene MDV SR na vedomie a nepožaduje
ho dalej posudzovať podľa zákona č. 212006 Z. z.
II. Ministerstvo obrany SR. Agentúra spráxv majetku — č. ÁSMdpS-l 1727i2019. zo dňa 05.11.2019
Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred. Banská Bystrica. ako oprávncná odborná zložka
Ministerstva obrany SR ydať stanovisko predmetitei veci. po komplexnom zhodnoteni v zmysle zákona č.
31912002 7. z. o obrano Slovenskej republiky v zneni neskoršich zmien a donlnkov a zákona č. 50/1976 Zb, o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (sta\ cbný zákon) v zneni neskoršich zmien a doplnkov súhlasí s vyššie
uvedeným strategickým dokuinentom (Zmeny a dopinky č. 6 územného plánu mesta Liptovský Miku1.áš) — bez

pripom ienok.
Zároveú Vám oznamujem. že netrvám na posudzovani podFa zákona č. 21‘2006 Z. z. V platnom zneni.
Toto stanovisko platí pre všctky ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie a pre všetky ďalšie konania
riešenom území. Projektant (investor) je povinn doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalšim orgánom.

organizúciám. ktoré budO na akcii zainteresované.
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej správy odpadového

hospodárstva —Č. UO-LNI-OSZP-20l9013988-002-MA. zo dňa 13.11.2019

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej sprá‘.y odpadového

hospodárstva ako dotknutý orgán štťttnej správy nemá závažné pripomienkv k predloženému oznámeniu n

strategickom dokumente ..Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 6“. Z hFadiska odpadového

hospodárstva nepožadujeme. aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
13. Železnice Slovenskej repuhlik‘. GenerĹilne niaditeVsto. odbor expeniz‘ — Č. 29663/20190230-5. zo dňa

08.1 1.20)9
Predložené Zmen a dopinky č. 6 CPN‘-Nl sú súlade s rozxojovmi zámermi ŽSR. riešenie územia z hFadiska

ochrany trůs nadradench s stémov dopravného a technického vybavenia úzernia zohVadtuje pripravovanú sta hu

ŽSR ..Modernizácia žeiozničnj trato Žilina — Košice. úsek uate Lipto sk Mikuláš — Poprad Tatry (mimův pro ‘ =

160 km‘hod. Katastrálne územie Liptovsk Nlikttlášje súčasťousta\b} 5. etapy ‚iSY Liptovský E1rádok—Liptoský

Mikuláš (ýhvhňa Palud,ar 5 riecnini no\ej trasy želczničnej trne.

V rámci tymedzonia predložcného niešenia \\užitia územia (ob\tné územia s prevahou hyto\ch. resp. rodinných

domov) odporúčame zoltľadniť aj phv železničnej prevádzkv dráhy:

1. Zaviazať inestorov navykonanie opatrení na elimináciu nepniaznivch účinkov železničnci prcvádzk> zhľadiska

hluku, vihrácii... ‘ zmysle zákona Č. 3552007 Z. z.. \\hláškv MZ SRč. 549:2007 Z. z. a vyjadreniaRUVZ.

2. Voči prevádzkovateFovi želozničncj trato nehude možné uplatoovať požiadavky na riešenie protihlukových pnp.

mých opatrení. protože netati\ne účinky sú čase realizácie nových stavieb už známe a musia byť nošené už

rámci ich stavebného povolonia.

14. Štárna ochrana pnircdy Slo enskej republik‘.. Sprá‘. a Tatranského národného parku — č. TANAP!820-002:0 19.

zodňa 14.11.2019
Hodnotenic z hFadiska ochrany prirod a krujiny:
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Riešené úzernie sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, kde sa
uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prirody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
Lokality nie sú umiestnené v chránených územiach sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie územie, chránené územie

európskeho významu). Nenachádzajú sa v žiadnom maloplošnom chránenom území ani vjeho ochrannom pásme.
Lokality—zmena ISa 16v k. ů. Demflnová. ako aj zmena 18k. ů. Liptovský Mikuláš sa nachádzajú v kompetenčnom
území Správy Národného parku Nizke Tatry.
PodFa R-USES okresu Liptovský Mikuláš sú v riešenom území a v jeho blizkom okolí definované tleLo prvky
územného systému ekologickej stability: biocentrum nadregionálneho významu Liptovská Mara S pásom Lesných
porastov okolo vodného dlela, ktoré je zároveň súčasfou hydrického biokoridoru regionálneho významu Váh.
Dotýka sa ho navrhovaná zmena 1. Zmena 10 sa nachádza v blízkosti hydrického biokoridora miestneho významu
— potok Smrečianka s brehovýrni porastami.
Hodnotenie oznámenia o strategickom dokumente z hFadiska ochrany prirody: -

Predložený strategický dokument je podľa 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZPa o zmene a
doplnení niektorých zákonov predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu.
Výswpom strategického dokumentu bude najmä doplnenie alebo zmena záväzných zásad a regulatívov úzenrného
rozvoja. tvorby krajiny, verejného dopravného a technického vybavenia. Zohľadňovať budú všetky relevantné
právne predpisy v oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia
obyvateľstva.
Tieto zmeny vyvolajú aj zmeny vo výstupoch vo vázbe najednotlivé zložky životného prostredia. najmäv oblastiach:
znečisfovania ovzdušia lokálnymi bodovými a mobilnými zdrojmi. znečisťovania povrchových a podzemných vód,
zaťaženia hlukom a vibráciarni, oko aj problematiky nakladania s odpadmi.
Návrh riešenia a odóvodnenie:
Správa TANAP-u ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny v zrnysle zákona o ochrane prírody má k
predloženému oznámeniu o strategickom dokumente Územný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky
Č. 6 nasledovné pripomlenky:
• neodporúčanie súhlasiť s návrhom zmeny 1. teda s vypustenim hranice ochranného lesa pri Liptovskej Mare.
nakoľko v tomto území je platný Program starostlivosti o les na obdobie 2018 —2027. v ktorom je ochranný les
vymedzený porastami JPRL 900a, 900b. Vymedzené územie ochranného lesa s hlavnou brehoochrannou funkciou
podl‘a tohto dokumentu je nevyhnutné rešpektovat‘.
• v prípade zineny 4, ktorá rieši návrh ziueny funkčného využitia z územia výrobno-obslužných areálov na obytné
územie s prevahou bytových domov, je nevyhnutné ponechať existujúcu vysokú stromovú vegetáciu v súčasnom
rozsahu, ktorá plní a v pripade výstavby bytového domu bude aj iad‘alej plniť predovšetkým protihlukovú a izolačnú
funkciu. Dalšie funkcie takejto zelene v urbanizovanom prostredi sú tiež nezanedbateľné, najmä jej klimatická.
krajinotvorná a estetická funkcia.
• zmenu 10, ktorej predmetom je zmena funkčného využitia územia na obytné územie s prevahou rodinných domov.
je vhodné vzhľadom na umiestnenie lokality v blízkosti brehových porastov potoka Smrečianka. ponechať ako
konečné riešenie. So zváČšovaním plochy riešeného obytného územia s prevahou rodinných domov nic je vhodné
v budúcnosti uvažovat‘.
• v súvislosti s vyššie uvedenou podmienkou neodporúčame v návrhu záváznej časti zmien a doplnkov Č. 6 UPN
mesta Liptovský Mikuláš. kap. 1.3 Zásady využitia územia úplne vypustiť uvedený text 40., iba ho pozmeniť v
zmysle myšlienky ukončenia výstavby rodinných domov v tomto priestore a jeho ponechanie na póvodné ftinkčné
využitie ako plochu zmiešaného úzeínia s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu a s dopInkovým využitím úzeinia
ako územia parkovo upravenej zelene:
• pri zmene II, ktorá rieši zmenu funkčného využitia územie parkovo upravenej zelene na plochu vyhradeného
územia pozemných komunikácií tak, aby na nej holo možné umiestniť parkovisko. je potrebné. aby táto funkčná
plocha bola mimo brehovej vegetácie potoka Smrečianka,
• doplniť medzi špeciRcké regulativy v návrhu záväznej časti kap. 1.4 nový regulačný prvok, ktorý má stanov«
podmienky výstavby na plochách uvedených v zmene 17. Z tcxtovej časti nieje zrejmé, aký konkrétny regulačný
prvok v rámci tejto zmeny je navrhnutý.
• doplniť uraflckú Časť návrhu územného plánu mesta Liptovský Mikuláš — zmeny a dopInky č. 6, výkres 03 Verejné
dopravné vybavenie o navrhovanú cyklodopravnú \‘ážskti cyklotrasu v úsekti Liptovský Mikuláš — Liptovský
Hrádok.
• zároveň upozorňujeme, že v pripade nevyhnutnch výrubov drevín. ako aj súvislých krovitých porastov pri riešeni
akýchkoľvek zinienje potrebné postupovať v zmysle * 46.47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
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Po zohFadnení vyššie tnedených podmienok. SpnhaTz\NAP-u nepožaduje. aby sa predložený strategický dokument

posudzoval podľa zákona č, 24ĺ2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneiii
niektorých zákonov.
15. Obec Liptovský Ján—č. OcU Zh./2019:22. zo dňa 11.11.2019

Dňa 30.10.2019 holo obci Liptovský Ján doručené oznánwnie o strategickom dokumente k ..Uzemný plán mesta

Liptovský Mikulái — zmenv 3 dopInkY č. 6“ ohstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš. Štúrova 1989‘ll. 031 42

Liptovský Mikuláš.
Ako dotknutá obec Vám zasielame stano isko bez pripomienok a s tým. že nepožadujeme. aby sa uvedený

strategický dokument posudzoval podľa zákona.

16. Ministerstvo životného prostreWa Sioensk republiky. Sekcia ochrany prírodv, biodiverzity a krajiny — Č.

1 l927;2019-6.3. zo dňa 21.11.2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repuhlik. sekcia ochrany prírod. biodiverzity a krajiny (ďalej len

.‚sekcia“) si k oznámeniu vyžiadala stano isko od Státncj ochrany prirody Slovenskej republiky (ďalcj len ..ŠOP

SR“) listom Č. 11927/2019-6.3 zo dňa 01.11.2019. Po preštudovani oznámenia, ako aj na základe stanoviska ŠOP
SR, zasielame nasledovné stanovisko:
Väčšina riešených zmien strategického dokumentu sa nachádza \ území s prvým stupňom ochrany podFa zákona

Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Zmenv 15. 16 a 18 sa nachádzajú v ochrannom pásme Národného

parku Nízke Tatn, kde p!ati druhý stupeú ochrany. Riešené zmenv nic sú umiestnené v chránených územiach sústavy

Natura 2000. Podľa R-USES okresu Lipto ský Mikuláš sú v riešenom území a v jeho blizkom okolí definované

tieto prvky ůzemného systému ekologickej stabilit: biocentrum nadreuionálneho významu Liptovská Mara s pásom

lesných porastov okolo vodného dieta. kioré je zároveň súčasťou hydrického biokoridoru regionálneho významu

Váh. Dotka sa ho navrhovaná zmciia 1. Zmena 10 sa nacitád,a v blízkosti liydrického biokoridora niiestnelio

významu — potok Smrečianka s brehovými porastami.
Sekcia mák predloženému oznámeniu nasledovně požiadavky:
— Nesúhlasíme s návrhom zmeny I. teda s vvpustenim hranice ochranného lesa pri Liptovskej Mare, nakoľko v tomto

území je platný Program starostlivosti o lesy na ohdohie 201 8-207. v kiorom je ochranný les vymedzený pomstami

JPRL 900a. 900b. \medzené ůzemie ochranného tesas hlavnou breho-ochrannou íunkciou podľa tolito dokumentu

je nevyhnutné rešpektovať. Sekcia preto požaduje túto zmenu zo strategického dokumentu vypustiť.

- V pripade zmeny 4, ktorá rieši ná rh zmeny funkčného \vužitia z úzeinia výrobno-obslužných areálov na obytné

územie s prevahou bytových domov, je nevyhnutné ponechat‘ existujúcu vysokú stromovú vegetáciu v súČasnom

rozsahu, ktorá plní a v pripade výstavby bytového domu bude aj naďalej plniť protihlukovú. izolačnú. klimatickú.

krajinotvornú a estetická funkciu.
— Pri zmene 10, ktorej predmetom je zmena funkČného využitia územia na obytné územie $ prevaltoti rodinných

domov. požadujeme túto zmenu ponechaf ako konečné riešenie a plochy obytného územia s prevahou rodinných

domov v budúcnosti na predmetnej lokalite ďalej nerozširovať vzliľadom na umiestnenie lokality v blizkosti toku

Sntrečianka. ktorý predstavuje biokoridor miestneho Cznamu.

- V súvislosti s vyššie uvedenou podmicnkou požadteine v ná\ rhu záväznej Časti zmien a doplnkov Č. 6 LP mesta

Liptovský Mikuláš. Lap. 1.3 Zásady vy užitia územia ponechať u‘ edený text 40. odrážk. a dopiniť ho o informáciu

ohmedzenia výstavb rodinn(ch domo v tomto priestore ajeho ponechanie na pčvodné íunkČné využitie ako plocho

zmiešaného územia s prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu a s dopinkovým využitím územia ako územia parkovo

tipravenej zelene.
— Pri zmene II. ktorú ricši zmenu funkČného \ :uža územie parko\o upraenej zeiene na plochu yltradeného

územia pozcmnch kontunikácií tak. aby na ni holo možné unnestitit parkovisko. požadujeme, ab táto funkČná

plocha hola nino hrehovej vegetácie potoka SmreČianka.

- Požadujeme doplniť medzi špeciflcké regulativy v návrhu záväznej Časti kap.l.4 no\ý reuulaČný prvok. ktorý má

stanovit podmienk výstavby na plochách uvedených v zmene 17. Z textoej Časti nic je zrejmé aký konkrétny

regulaČný prvok v rámci tejto zmenv je navrhnutý.

- Požadujeme doplniť graflckú časť nárhu územného plánu mesta Liptoský Mikuláš — zmeny a dopinky Č. 6.

‘Výkres 03 Verejné dopravné vybaenie o natrhoanú cyklodopravnu Vážsku c‘.klotrasu v úseku Liptovsk \likulá

— Liptovský Hrůdok.
- Požadujeme doplnit‘ ricšenie ochrany prLo RLSES — biocentra regionáneho Yznanu Jelšie a biokoridoru

Dcmänovka. SůČasťou RBc Jelšeje aj CHA a SKLE\‘ 0061 Dciuánoská s1.atina ajej ochranné pásmo. Požadujeme.

ahytieto bolidelino‘.ané ako nezasta\ iteFné územieazáro\eň šetky stahy b!ižšieako 300m odhraniceochranného

pásma CI R Demánoská slatina podmienif hdrocolnaickýia posudkom. Či staba neovplvvni odn režim v

predmetnom chránenom ůzemL
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- Upozorňujeme, že v pripade nevyhnutných výrubov drevín. akc aj súvislých krovitých porastov pri riešení

akýchkoľvek zmienje potrebné postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. cochrane prírody a krajiny.

Po dodržaní uvedených podmienok sekcia nepredpokladá negatívn vplyv riešených zmien na záujmy ochrany

prírody a krajiny a nepožaduje daný strategický dokument ďalej posudzovať v zrnysle zákona č. 24/2006 Z. z. o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
17. Stárna ochrana prirody Slovenskej republiky. Správa Národného parku Nizke Tatiy—č. NAPANTJS77-009/2019.

zo dňa 14.11.2019 — stanovisko na základe požiadavkv MŽP SR. Sekcia ochrany prírody. biodiverzity a krajiny

Stanovisko a pripomienk k strategickému dokumentu zo strany Správa NAPANT:

Dotknuté zmeny 15, 16 a IS.
Vo vzfahu k riešenej zmene č. 18 sa jedná o spresnenie „V urbanistickom bloku je pripustná výstavba rodinných

domov ako náhradného bývania za asanované rodinné domy v rámci projektu preložkv železničnej trate.“

Priponiienka S-NAPANT—upozorňujeme na blízkosť areálu PD, kdeje možný konflikt s hospodárskym využívanim

a podmienkami na zdravé obytné prostredie.
V časti Určenie prípustných a obmedzujúcich podmienok na využitiejednotlivých plócha intenzitu ich využivania sa

doplňa „Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemkuje stanovený na 20%. Uvedený minimálny podiel zelene

je potrebné dodržať v prípade povoľovania zariadení prechodného ubytovania. bytových domov s polyfunkčným

parterom a ostatných bytových a rodinných domov v zmysle pripustného funkčného využitia. Minimálny podjel

plochy zelene nieje potrebné dodržať v prípade, ak index zastavanej plochy určený v územnom pláne je vyšší akc

0,60.“
Pripomienka S-NAPANT — k plochám zelene. resp. ich minimálnemu podielu z plochy pozemku je potrebné

pristupovať individuálne.
Správa NAPANT nemá výhrady voči navrhovaným zmenám Č. IS. 16, 18 a nepožaduje z důvodu týchto

navrhovaných zmien ďalšie posudzovanic strategického dokumentu.
V stanovisku k samotnému návrhu územnoplánovacej dokumentácie však požadujeme doplniť návrh o riešenie

ochrany prvkov RUSES — biocentra regionálneho významu Jelšie a biokoridoru Demänovka. Súčasťou RBc Jelšie

je aj CHA a SKUEV 0061 Demänovská slatina ajej ochranná pásmo. Navrhujeme, aby tieto holi delinované ako

nezastavizeľné územie a zároveň všetkvstavby bližšic ako 300 mod hranice OP CI 1.4 Demänovská slatina podmieniť

hydrogeologickým posudkom, či stavba neovplyvní vodný režim.
Na táto skutečnost‘ Správa NAPANT upozornila už v roku 2016 pri riešení ZaD Č. 5 UP Liptovský Mikuláš, v

stanovisku čj. NAPANT/l741/2016 20 dňa 19.12.2016.
Verejnosf sav priebehu zisťovacieho konania k oznáineniu nevyjadrila.
OU-LM-OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiskajeho povahy,

miesta vykonávania. najmU jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu

očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravic obyvaloľstva. súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,

úrovne spracovania zánieru a kritérii pre zisťovacie konanie podra prílohy Č. 3 k zákonu, Prililiadal pri tom na

stanoviská k oznámeniu od zainteresoaných subjektov a rozhodol tak. akc je uvedené vo vÝrokovej časti tohto

rozhodnutia.
OU-LM-OSZP na základe uvedených skutočnosti a dalších in[orlnácií obsiahnutých v oznámení o stratcgickom

dokumente, s prihliadnutim na opatrenia navrhnuté na odstráncnie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na

stanoviská zainteresovaných subjektov. rozhodlo akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš — Zmeny a doptnk Č. 6“je dokument s miestnym dosahom.

preto v sálade s Y ods. 7 zákona dotknutá obec (mesto) bez zbytečného odkladu inľormuje verejnost‘ o tomto

rozhodnutí spásobom v mieste obvyklým.

Poučen je

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnoin konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie nic je preskúmateľné sOdom podl‘a zákona č,162!2015 Z. z. — Správny súdny poriadok. pokial‘

nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci konania.

Ing. Milota Kustrová. PhD.

vedúca odboru
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Doručuje sa

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 198941

031 01 Liptovsk Mikuláš

Slovenská republika

Ministerstvo doprav) a výstavby Slok enskci republiky

Nárnestie SLobod 6

810 05 Bratislava - mestská časf Staré Mesto

Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia

Ministersto obrany SR. Agentúra správy majetku

ČSA 7

97101 Banská Bystrica

Slovenská republika

Okresný úrad Žilina

Krakk pamiatkový úrad

Mariánske námestie 19

01001 Žilina

Slovenská republika

ŽilinskÝ samospľávnv kraj

Komenského 48

Dli 09 Žilina

Slovenská republika

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Nám. oslobodi;eľov 1

031 41 Liptovsk‘ Mikuláš

Slovenská republika

Štátna ochrana prirodv Sloensk republiky (OV\fl

Tajovského 14440

974 Dl Banská B strica

Slovenská republika

Regionálny úrad \erejného zdraotnict a [iptosk Mikuláš

Štúrova 164336

031 80 Liptoský Mikuláš

Sloenská republika

Železnice Sloeaskej rcpuhlik\

Klemenso\a S

81361 Bradslata-Staré Mesto

Slovenska republika
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Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika

Letisko M. R. Štefánika

823 05 Bratislava

Slovenská republika

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Slovenská republika

Obec Liptovský Trnovec

Liptovský Trnovec 160

03101 Liptovský Trnovec

Slovenská republika

Obec Sinrečany

Smrečany

032 05 Smrečany

Slovenská republika

Obec Konská, okres Liptovský Mikuláš

Konská 244

032 04 Konská

Slovenská republika

Obec Žiar, okres Liptovský Mikuláš

Žiar 102

032 05 Žiar

Slovenská republika

Obec Trstené

Trstené 52

03221 Trstené

Slovenská republika

Obec Liptovský Ondrej

Liptovský Ondrej

032 04 Liptovský Ondrej

Slovenská republika

Obec Veterná Poruba

Veterná Poruba 37

031 04 Veterná Poruba

Slovenská republika

Obec Oalovany

Oalovany 67

032 11 Galovany

Slovenská republika
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Obec Beňadiková

Beňadiková 17

032 01 Beňadiková

Slovenská republika

Obec Závažná Poruba

Hlavná 135

032 02 Závažná Poruba

Slovenská republika

Obec Svätý Kríž

Svatý Križ I 52

032 II Svat Križ

Slovenská republika

Obec Liptovský Ján

Jána Kalinčiaka 39

032 03 Liptovský Ján

Slovenská republika

Obec Pavčina Lehota

Pavčina Lehota 71

031 01 Pavčina Lehota

Slovenská republika

Obec Demänovská Dolina

Demänovská Dolina 258

031 01 Demänovská Dolina

Slovenská republika
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