
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/05665-04/ESar Liptovský Mikuláš dňa 23.11.2017

Stavebník: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Mcstská cyklotrasa za zamestnanim Liptovský

Mikuláš - SO 06.2 Park Máric Rázusovej - Martákovej“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš jiudal df,a 17.07.2017 na SjuluČiiý ubeutý úiad úziiwéliu iuzliuduvaiiia a stavtbitélw
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mestská
cyklotrasa za zamcstnaním Liptovský Mikuláš — SO 06.2 Park Márie Rázusovej -

Martákovej“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1740/1, 1740/2 a 6550/2 (KN-E 1741, 6550/1
a 6581/1) - líniová stavba k. ú. Liptovský Mikuláš, na ktorú bob vydané územně rozhodnutie
obcou Bobrovce pod č. MsU/UR a SP 2017/00191-03/Sar dňa 03.03.2017. Uvedeným dňom
bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie. stavebný poriadok
a bývanie a 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podľa ustanovenia * 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

Stavba „Mestská cyklotrasa za zamestnanim Liptovský Mikuláš - SO 06.2 Park Márie
Rázusovej - Martákovej“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1740/1, 1740/2 a 6550/2 (KN-E 1741,
6550/1 a 6581/1) - liniová stavba k. ú. Liptovský Mikuláš sa podľa 66 ods. 1 stavebného
zákona a 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

P O V O ľ u j e.

Druh a účel povol‘ovanej stavby: inžinierska stavba

Popis stavby:
Predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie je úsek cyklotrasy v Parku Márie Rázusovej

- Martákovej v rámci stavebno — dopravného návrhu intravilánových cyklotrás v meste Liptovský



Mikuláš a ich nadväznosť na eXistujůce aj plánované cyklotrasy v intraviláne aj extraviláne

mesta. V predmetnom úseku v Parku Márie Rázusovej - Martákovej je vybudovaný spoločný

chodník pre obojsrnerný pohyb chodcov a cyklistov.

OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO 06.2 Park Márie Rázusovej - Martákovej

SO 06.3.1 Park Múrie Rázusovcj — Martákovej, vybavenie parku

SO 06.3.1 Park Márie Rázusovej — Martákovej, ihriská

Technkcké údaje stavby:
Park Márie Rázusovej - Martákovej:

- V predmetnej časti cyklotrasy bude vybudovaný spoločný chodník pre chodcov a cyklistov

ana jeho vedenie bude využitý jeden zjeswujúcich asfaltových chodníkov v parku. Nový

chodník vznikne na mieste póvodného chodnika širokého 3 m. Celková šírka cyklotrasy určenej

pre spoločný oddelený pohyb chodcov a cyklistov je 4,5 rn, z toho je 2,5 rn vyhradený pás pre

pohyb cyklistov v časti obojsmerný a v časti jednosmerný, navrhnutý s asfaltovým povrchom a 2

m je vyhradený pás pre obojsrnerný pohyb chodcov zo zámkovej dlažby.

- Cyklochodník začíaa ako jednosmerný z cesty 1. triedy na začiatku parku — pri Cirkevnom

Zbore Bratská jednota Raptistov. kde sa cyklista dostane bezbariérovou úpravou z ulice 1. rnája

do parku na združenú cyklotrasu. V strede parku sa nachádza oddychové rniesto so stojanmi na

bicykel. Od tohto miesta je cyklotrasa pre cyklistov obojsmerná až po križovatku s ul. kpt.

Nálepku. Pohyb cyklistov na začiatku a na konci navrhovaného úseku cyklotrasy bude

usmerňovaný trvalým dopravným Značením.

- Dlžka navrhnutej cyklotrasy v parku je 109,11 rn, súčasťou projektu sú aj stavebné úpravy

existujúceho chodníka na začiatku cyklotrasy v dlžke 12,10 rn zo Zámkovej dlažby.

- V rámci cyklotrasy bude v priestore parku urniestnené oddychové miesto pre odparkovanie

bicyklov a posedenie.

Spósob doterajšieho využitia pozern kov;

- ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria.

Sáhlas na vvňatic půdy z PPF:
- nieje potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Dr. Milan Skýva, WC Bratislava. s.r.o., Kocel‘ova 15. 821 08 Bratislava.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podrnienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokurnentácie overenej v stavebnorn konaní, ktoráje súčasťou

tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia

stavebného úradu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:

- Pešle trasy sú navrhované v šírke 2 rn a smerovo nadväzujú na jestvujúce pešle trasy. Všetky

navrhované pešle trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom prevedení a s farebným a

povrchovým odlišením podľa potrieb slabozrakých a nevidiacich.

- Výškové vedenie je prispósobené okolitému terénu.
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- Odvodnenie spevnenej plochy je pozdIžnym a strechovitým priečnym sklonem 2 % do okolitej
zelene.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon Č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať
SYN 018020 Dopravné značky napozemných komunikáciách
SYN 92 020 1-I až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb — spoločné ustanovenia
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výsÉavbe a pri
užívaní stavby.
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov, najmä 43d-i, a príslušné technické normy.
- Vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti toMo povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.

Zhotovitel‘ stavby; bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia 62 odst.1, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukonČenia výberového konania povinný
oznámiť zhotovitel‘a stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dieto.

- Pred zaČatím stavby musí stavebník zabezyeČif vvtýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou orjrávnenou vvkonávaf eodetické a kartogyafické činnosti, musí mať autorizaČné
overenie vybraných ueodetických a kartografických činností autorizovaným eeodetom
a kartorafom a predložif na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hl‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe
/ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožnif povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD,
- na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
- na stavbe musí byť odo dňa zaČatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby. dodávatei‘a,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povotii, číslo a
dátum stavebného povolenia,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu,
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- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zarnedzený prístup na susedné pozemky,

- zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky. ktoré majú také vlastnosti. aby po dobu

predpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická

pevnosť a stabilita. požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia

a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

- Vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu

komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastně

finančně náklady bezodkladne.

Podmienkw na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,

odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia

existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať

ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedoš]o k jeli

poškoden iu.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel‘nostiach

a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných

nehnutel‘ností.
- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu

susedných nehnutel‘ností.

Požiadnvkv vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami;
- 1. V predrnetnej lokalite katastra stavby, resp. jej blízkosti sa nachúdzajú nadzemně N}J

vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.

Zakreslená orientačná trasa týchto vedení bola priložená k vyjadreniu 4600030859.

- 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle

zákona č. 251/2012 Z. z. abezpečné vzdialenosti podľa prislušných noriem SYN. (VN

vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné

veden je od krajného vodiča na každú stranu 1 meter. VN a NN zemné káblové vedenie na

každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť

uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzickyju vytýčiť.

- 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe

objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatekü)sse-d.sk vytýči určený

pracovník SSE-D.
- 5. Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroeneretických zariadení SSE-D. ako aj

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednei blízkosti, je potrebné bezpodmienečne

oredjednať postup prác na stredisku Udržby Liptovský Mikuláš.

- 6. Pred zahrnutím dotknutých ener2etických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor

prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia. čo

potvrdia zápisom do stavebného dennika. odpadne na kópiu tohto vvjadrenia.

- 7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor

min. I meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
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zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj vedenia

tretích osób.
- 9. Platnosť tohto vyjadreniaje obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
- 10. Ku kolaudačnému rozhodnutiu na uvedenú stavbu sa vyjadríme po doloženi zápisu

o vytýčení energetického zariadenia zapisanom v stavebnom denníku.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prirody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Voči vydaniu stavebného povolenia nemá námietky. Z pohľadu záujmov chránených zákonom
o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky:
- pri zenmých prácach i‘ blízkosti existujúcich slromov a krov postupovat‘ šetrným spósobom

S minimalizovaním poškodeniajednotlň‘Ých drevín a (Ci? koreňového systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiak,izitia do pády

a horninového prostredia
- p;( zenmých prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov ras/lín

do okolia riešenej vozovky
- vprípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia riešenej

vozovky vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviest‘ terén do upraveného stavit
- prípadný nevyhnutný výrub nešit‘ v zmysle ‘-u 47 a ‘-u 48 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane pnínody a krajiny v znp.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
- vydat p o t v r d e n i e k navrhovanému projektu v zmysle 18 zákona Č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znp.

- Navrhovaný projekt nesplňa kritériá podřa prílohy Č. 8 zákona ě. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, ůsek štátnej sprán
odpadového hospodárstva
Súhlasi s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- 1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s plamou

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- 3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať ten oprávnenej

osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie
(napr. zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred
zneškodnenim (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyČleniť priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom, ktorý nebude ohrozovať
životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážat‘.
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Liptovská vodárenská spoločuost‘, a.s.. Liptovský Mikuláš

S predloženýrn projektorn súhlasíme s týmito pripomienkarni:

- I. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej

správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnutel‘nosti. Presnú trasu

vereiného vodovodu a verejnej kanalizácie vvtýčirne na základe predloženej objednávky

(vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). Kontakt: Ing. Danek. 0905 997 903 —

vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595— kanalizácia.

- 2. V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame ich

bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na

náklady investora.
- 3. Ku kontrole realizovaných prác a tiež pred zásypom uličných vpustí a drenáže žiadame

prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt: Ing. Hán, 0908 916 580; p. Hričák, 0905

7W 932.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. cestnej dopravy, pozemných

komunikácii a verejnýeh priestranstiev

S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasi.

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia mesta

Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného osvetlenia

je potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

- Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasif na Mestskom úrade, odbor

životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy. pozemných komunikácií

a verejných priestranstiev.
- Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný v súlade s * 3 ods. 2 zákona Č. 135/196 J

Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, po predchádzajúcom súhlase dopravného

inšpektorátu o určenie trvalého a dočasného dopravného značenia. K žiadosti je potrebné

pripojiť okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj projektovú dokumentáciu

vypracovanú odborne spósobilou osobou.

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenic životného prostredia a poľnohospodárstva

K realizácii navrhovanej stavby nemá námietky za dodržania nasledovnej podmienky:

- Vzhl‘adom na to, že v okolí plánovanej stavby (teleso cyklochodníka a chodníka) sa

nachádzajú dreviny (vzrastlé stromy a kríky), pri výkopových prácach je potrebné dodržať

ustanovenie STN 83 7W0 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, Časti 4.

„Poškodzovanie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných Činnostiach“, hlavne

článkom 4.2.4 ato: Hlbcnie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom pricstore. ak to vo

ij)nimočných prípadoch nic je možné zabezpečit musí sa výkop vykonávat‘ nične a nesune

Sa viesť bližšie a/co 2,5 in od päty kmeňa. Fn hlbení výkopov sa nesmú prenušiť konenc

hrubšie a/co 3 cm. Karene sa móžn prernšií‘jcdh7e FCO;;;, pričom sa nezná miesta za/i/adia

a ošctnia.

Krajský pamiatkový úrad, Žilina
Z hl‘adiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné

požiadav ky:
- Ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov, starších architektúr, stavebného materiálu,

hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov,
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je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina,
najneskčr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.

- Podľa * 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a * 127 zákona č. 50/1976 Zb. o úzernnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému
úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovýrn úradom
alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečit‘ ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom

nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický
nález móže vyzdvihnúť a premiestniť z pĎvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- V súlade s 44a pamiatkového zákona závdzné stanovisko podl‘a 30 ods. 4 pamiatkového
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo kjeho
použitiu na účel, na ktorý je určené.

Slovak Telekom, as., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (ďa1 len SEK) spoločnosti Slovak Telekom. a.s. alalebo
DIGI SLOVAKIA. s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.
- Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné

podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovat‘ nasledovné;

- I. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.

- 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému po!ygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podat uvedenú žiadost‘ je v kolízii So SEK Slovak Telekom, a.s. ala!ebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokurnentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál. jan.babalcwtelekom.sk.
+421 444328456.

- 4. V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z.je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedeni
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku
SEK.

- 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí Ugurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
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zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných

tetekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná

telekomunikačná sier‘, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., aialebo DIGI

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné ze strany žiadateľa zabezpečíť nadzemnú slet‘ proti

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmicnok ochrany zariadeni je porušením

povinnosti podřa 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

v platnom znení.
9. V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo činnost‘ou z akýchkoľvek

dóvodov pokračovať po tom, ako n‘dané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný

zastavit‘ zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK

společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. ss.o. na povrchu terénu. Vzhľadom

k tornu, že na Vašem záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých

prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové

rozvody. týrnto upozorňujeme žiadateľa na povinnosf vyžiadať si obdobné vyjadrenie od

prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, ss.o.

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky

do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Ján BabáJ, jan.babal@telekom.sk, +421 444328456, 0903 924 519. V objednávke v dvoch

vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

I I. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu

tohto vyj adrenia.
12. Ziadateľ móže vyjadrenie použiť iba na účel, pre který mu bole vystavené. Okrem

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. žiadateľ

nieje oprávnený poskytnuté informácie a dára d‘a)ej rozširovať, prenajirnaf alebe využívat‘

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojif nebnuteľnosf na

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie

doplnit‘ aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vyiýčenie. —

SPP — distribúcia, a.s., Bratislava
S vydaním stavebného povolenia súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činností je stavebník

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na

základe písornnej objednávky, ktorú je potrebné zas(ať na adresu: SPP — distribúcia, a.s.,

Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle (www.sp

distribucia.sk\
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- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 rn, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hodinu,

- stavebník je povinný oznárniť začatie prác v ochrannorn pásrne plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovate]‘ovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52242 5201) najneskór
7 dní pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehtiadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožnit‘ zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti rnenšej ako 2,0 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcorn vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výhražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k kýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodenie,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadeni osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Sol), ktorá je oprávnená za powšenie
povinnosti v ochrannom pásrne alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- E až 150 000,- E,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podrnienky

- uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovaf a zohľadnif eXistenciu plynárenských zariadení alálebo
ich ochranných aJalebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržaf minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 aTPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannorn pásme plynárenských zariadení v zmysle * 79 a 80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby. kontrolné šachty. trvalé porasty apod.

IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
- V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatírn zemných prác žiadame
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kontaktovať povereného pracovníka (0905 440 232 alebo 0918 415 232), ktorý vytýči naše

siete.
- V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávať ručne, bez použitia mechanizmov.

LiptovNet a.s, Liptovský Mikuláš
- V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatím zemných prác žiadame

kontaktovať povereného pracovníka (0905 440 232 alebo 0918 415 232), ktorý vytýči naše
siete.

- V blízkosti našich sjetí žiadame práce vykonávať ručne, bez použitia mechanizmov.

K stavbe sa vyjadrili:
SSE - Distribúcia as, Zilina zo dňa 17.05.2017; LVS, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 24.04.2017;

Okresný úrad Liptovský‘ Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH zo dňa 21.042017;

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania

vplyvov na životné prostredie zo dňa 21.12.2016 a 15.06.2017; mesto Liptovský Mikuláš, odd.

ŽP a poľnohospodárstva zo dňa 13.01.2017; mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy a ZP, odd.

CD, PK a VP zo dím 05.04.2017; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 28.12.2016; Slovak

Telekom. a.s., Bratislava zo dňa 30.12.2016; Krajský parniatkový úrad Zilina zo dím 05.01.2017;

IMAFEX spol. sr. o., Liptovský Mikuláš zo dňa 13.01.2017; LiptovNet as., Liptovský Mikuláš

zo dím 13.01.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolcnie nenadobudne právoplatnosť v zmysle

52 ods.1 zák. Č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dím, kedy nadobudlo

právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončená stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len na

základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmys!e 70 stavebného zákona právne závázné aj pre právnych

nástupcov konania.

Odbvodnenie;

_______

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (ICO: 00315524), Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský

Mikuláš podal dňa 17.07.20 17 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného

poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mestská

cyklotrasa za zamestnanim Liptovský Mikuláš — SO 06.2 Park Márie Rázusovej -

Martákovej“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1740/1, 1740/2 a 6550/2 (KN-E 1741, 6550/1

a6581/l) - liniová stavba kú. Liptovský Mikuláš, na ktorú bob vydané územné rozhodnutie

obcou Bobrovec pod č. MsU/UR a SP 2017/00191-03/Sar dňa 03.03.2017.

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti oznámil dňa 28.07.20 17 podľa 61 ods. 4

stavebného zákona a v súlade s ustanovením 3a ods. 4 zákona č. 135/196 I Zb. cestného zákona

začatie stavebného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Vzhl‘adom k tomu, že podaná žiadosť spolu s predloženými dokladmi a dokumentáciou

poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre

známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil v zmysle 61 ods. 2 stavebného zákona od
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miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky
a pripomienky. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od účastníkov konania doručené
žiadne námietky a pripomienkv voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a * 8 vylil.
č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
uskutočnením (ani budůcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené * 43d a 43e, * 48 až 52 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a prfslušné ustanovenia slovenských
technických noriem.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli prernietnuté, skoordinované a zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavba je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. ktorý bol schválený
Vznesením Mestského zastupiteľstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná čast‘ bola
vyhlášená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM Č. 7/VlN /2010 dňa 16.12.2010 s
úČinnosťou 1.1.2011 v znení zmien adoplnkov.

UskutoČnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podFa vyhl.
Č. 532/2002 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak. ako je to uvedené vo vrokovej
Časti tohto rozhodnutia.

Vlastnictvo preukázané: stavebník preukázal vlastnictvo v územnom konaní a po právoplatnosti
územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

Správny poplatok - navrhovatel‘ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle
* 4 ods. I písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Podľa * 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do IS dni odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostrednictvom SpoloČného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

o odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, 03] 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmatel‘né správnym súdom podfa ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

Ing. Ján BIch4č, PhD.
primátor mesta Líptovský Mikuláš
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskoršich predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na ůradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým
spbsobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej
tabuli správ neho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej

lehoty je dňom doručenia.

23 -11- 2Q17 ‚ - B -12- 211
Vyvesene dna‘ Zvesene dna‘

Zverejnené mým spósobom:. .
.

L

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
D...1

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuie sa
Učastníkom konania (tj. vlastníci susediackh pozernkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám ině práva, ak leh vlastnícke a ině práva k týmto pozemkom a stavbám
móžu bť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle 69 ods. 2
stavebného zákona.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ZP a pol‘nohosp.. Ul. Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP. úsek SSOH, Vrbická 1993. 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania
vplvvov na ZP. Vrbická 1993. 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19. 010 01 Zilina
SSE-D, a,s., Pri Rajčianke 2927,01047 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP — Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
IMÁFEX. spol. s.r.o.. Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet as., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova IS. 821 08 Bratislava - projektant
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