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NÁ VRH NA UZNESENIE 

Uznesenie č. /2017 

Mestské zastupitel'stvo v Žiline 

I. Schvaľuje 

- Územný generel dopravy mesta Žilina s Plánom udržatel'nej mobility mesta 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Dôvodom pre obstaranie a spracovanie Územného generelu dopravy (ÚGD) ako územnoplánovacieho 
podkladu bola potreba podrobnejšieho riešenia problematiky všetkých druhov dopravy na území 
mesta vo väzbe na Územný plán mesta Žilina (ÚPN-M Žilina) v platnom znení ako aj koordináciu na 
území mesta pripravovaných zámerov a investičných akcií (Dostavba zriaďovacej stanice Žilina -
Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, diaľnica Dl a D3 s privádzačmi, 
preložka cesty I/64, Územný generel dopravy Žilinského samosprávneho kraja, Stratégia tvorby 
a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK, budovanie cyklotrás ... ). 

ÚGD bude slúžiť ako podklad v procese aktualizácie ÚPN-M Žilina v platnom znení podľa §30 ods.4) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), ale aj 
ďalšieho stupňa územnoplánovacích dokumentácií -územných plánov zón (ÚPN-Z) a urbanistických 
štúdií podľa potrieb rozvoja mesta Žilina. Jedným z výstupov ÚGD je aj Model dopravnej obslužnosti 
mesta. Územný generel dopravy mesta Žilina, doplnený o Plán udržateľnej mobility mesta (PUMM), 
bude základným dokumentom pre plánovaný rozvoj dopravnej infraštruktúry mesta a priestorového 
usporiadania jeho územia, ktorý má okrem svojho základného významu slúžiť aj ako podklad pre 
možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Hlavným cieľom ÚGD je, na základe analýzy súčasného stavu dopravy v území, určiť koncepciu jej 
dlhodobého rozvoja, preveriť a spodrobniť v ÚPN-M Žilina v jeho platnom znení navrhované riešenie 
všetkých druhov dopravy. Ide o nastavenie čo najefektívnejšieho systému obsluhy mesta a pohybu v 
ňom vo všetkých súvislostiach (peší, cyklisti, automobilová doprava, MHD, osobná železničná, 
nákladná automobilová a železničná, atď.) s identifikáciou základných vnútorných aj vonkajších 
cieľov jednotlivých druhov dopráv čo bude základňou pre technické riešenia, t.j. hierarchiu 
komunikácií, peších trás, MHD, až po riešenia križovatiek, výbavu komunikácií, statickú dopravu, 
a v neposlednom rade pre politiku mesta v oblasti dopravy. Úlohou generelu je koncepčné riešenie 
všetkých druhov dopráv, ktoré sa v území realizujú. Jeho riešenie vychádza z podrobných analýz 
demografických a sociologických údajov, dopravno-inžinierskych prieskumov a urbanistických 
prognóz. 

Návrhovým rokom ÚGD je, v súlade s ÚPN-M Žilina v platnom znení rok 2025, výhľadovým rokom, 
súvisiacim s dlhodobými prognózami, je rok 2045. 

Prvým krokom obstarávania bolo, v súlade s §2a a §5 ods.2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov spracovanie 
zadávacieho dokumentu - Zadania pre spracovanie Územného generelu dopravy, v ktorom sú 
stanovené požiadavky na obsah, rozsah a spôsob spracovania. Toto bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 114/2013 dňa 09.09.2013. 

Na základe výberu spracovateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov a odsúhlaseného Zadania spracovala v 06/2015 Žilinská univerzita v Žiline 
koncept návrhu ÚGD, ktorý bo v termíne 07 - 08/2015 prerokovaný. Koncept návrhu, obsahoval 
zapracovanie Zadania ÚGD mesta Žilina do obsahovej štruktúry riešenia; spracovanie dopravného 
modelu pre návrhové časové horizonty; návrh verejného dopravného vybavenia vo viacerých 
variantoch a pre jednotlivé dopravné módy a zhodnotenie predpokladaných vplyvov dopravy na 
životné prostredie. Model bol navrhnutý ako klasický 4-stupňový. Koncept obsahoval aj zapracovanie 
analytickej časti, ktorá bola sčasti riešená v samostatných krokoch prípravy na ÚGD a obsahovala 
analýzy územia a súčasného stavu dopravnej infraštruktúry a prieskumy a rozbory jednotlivých druhov 
dopráv. 

V rámci prerokovania konceptu boli oslovené dotknuté orgány a organizácie z pohľadu dopravnej 
infraštruktúry (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Žilinský samosprávny kraj, 
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Okresný úrad Žilina, Odb. cestnej dopravy a PK, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, dopravný 
inšpektorát, Slovenská správa ciest, Správa ciest ŽSK, Národná dial'ničná spoločnosť a.s., Slovenská 
autobusová doprava, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Železnice SR, Dopravný úrad, Letisko M. 
R. Štefánika). 

Podkladom pre spracovanie Návrhu ÚGD bolo vyhodnotenie pripomienok doručených v rámci 
prerokovania konceptu. Jednou z pripomienok bolo odporúčanie dopracovať- upraviť štruktúru ÚGD 
o Plán udržateľnej mobility (PUM) tak, aby mohol slúžiť ako podklad pre čerpanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Z toho dôvodu bol tento doplnený o Plán udržateľnej 
mobility mesta. Návrh ÚGD teda obsahuje zapracovanie záverov pripomienkového konania do 
obsahovej štruktúry riešenia; úpravu dopravného modelu pre návrho vé časové horizonty a jeho 
optimalizáciu pre navrhované časové horizonty 2025 a 2045 vybraného variantu usporiadania 
komunikačnej siete; návrh verejného dopravného vybavenia pre jednotlivé druhy dopravy 
a zhodnotenie predpokladaných vplyvov dopravy na životné prostredie. Mimo vlastnej štruktúry ÚGD 
návrh obsahuje aj Model dopravnej obslužnosti mesta ako samostatnú časť riešenia. 

Plán udržateľnej mobility je navrhnutý na uspokojenie potrieb mobility osôb, organizácií 
a podnikateľských subjektov v mestách (a ich okolí) a na zvýšenie kvality života obyvateľov. Stavia na 
existujúcich plánovacích praktikách, ale kladie dôraz na integráciu, participáciu a kontinuálnu 
evaluáciu. Dopravný systém mesta môže vyhovovať požiadavkám na trvalo udržateľný rozvoj len 
s podmienkou jasných cieľov a plánu ich realizácie. Plánovanie mestskej mobility vyžaduje 
systematický prístup. 

V máji 2016 bol spracovaný materiál "Územný generel dopravy mesta Žilina- Správa o hodnotení 
strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a doplnení niektorých zákonov". Záverečné stanovisko ku správe vydal Okresný úrad Žilina, odb. 
starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod 
číslom OU-ZA-OSZP3-2016/003333-009/Hnl dňa 25.11.2016. Záverečné stanovisko je súčasťou 
predkladaného materiálu. 

Komisia územného plánovania a výstavby berie predložený materiál na vedomie. 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť 
predložený materiál. 

Komisia dopravy a komunálnych služieb odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať 
a schváliť predložený materiál. 

Mestská rada v Žiline odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 
a schváliť Územný generel dopravy mesta Žilina s Plánom udržateľnej mobility mesta. 
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OKRESNY URAD ZILINA 
odbor starostlivosti o životné prostr~die 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložie!c. Životn.ého prostredia 
NáníestiéM.R. ~tefánika ·1 , OIQ Ol Zilina 

Záverečné stanovisko 
z posúdenia strategického dokumentu 

(Číslo: OU-ZA-OSZP3.-2016/Ci03"333-009/Hnl) 

Územný genetel dopravy Mes.tä Žilbta 

vypracované Okresným úradom Žilin~ odbor starostlivosti o životné prostredie, oddeler:Iie 
ochrany prí~Qdý ~ vybraných zložiek životného prostredia: podl'~ zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovani vply-vov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskor~ích predpisov 

I. ZÁKLADNÉ úDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

l. Názov 
Mesto Žílina 

2. identifikačné čísio 
oo 321 796 

3. Adresa sídla 
NáiTlestie obetí komunizmu l, O l J 31 Žilina 

4. Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávatel'a 
Ing. Igor Chom~ 
primátor mesta Žilina 
Mestský úrad ŽÍÍina 
Ná111e~íe ~betí komunizmu, Oli 31 .žilina 
Tel. č.: +421 (0)41 7063. l 04 
e-mait: prjmator@zilina.sk 
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II. ZÁl{LADNÉ ÚDAJE O Sl'RATEGICKOM DÓKUIV(ENTE 

1. 'Názov 
Úze~ný generel dopravy Mestá Žilina 

2. Charakter 
. Strategi_cký dokument "Územný· generel dopravy mesta Žilina" (d'alej len ,.ÚGD-M 

Žili~a") je (Izertmoplánov!;!~Í poC!.kl~d, s miestnym dosahom, vypr~covaný n·a základe Územného 
plánu mestá Žilina (d'alej Jen ,,ÚPN;;M Žili.Qa''), ktorý podrobn~ rieši otázky dopravy a ktorý má 
byť zál9ad11ýrn dzemnopláne>vacírn podkladom p~e plánovaný rozvoj dopravneJ infraštrl,lktúry 
mesta Žilina ~ priestorového usporiadaniajeho územia. 

'3. Hbivné ciele 
. Hlavný~ ciel' om ÚGD-M Žilina je zabezpeqiť návrh podrobného dopravného systému 

a obsluhy · rpes~ Žiliflá smerujúcich .k tJ;v~lej uc;lržateľnostj s dôrazom. na vepnú a časovú 
koordináciu návrhu. · 

pôvodom obs.tarania ÚGD-M Žilina Je na základe amdýzy aktuálneho dopravného 
pdeskumu jednotliVých druhov dopravy á ich vzájomných v~ťabov, yrevetiť ~ spodrobriif 
riešenie všetlcych druhov qopravy, ktoré sú navrhovMé v 'ÚPN-M Zilina. Nastavenie čo 
najefektfvnejŠiehQ systémU. obsluhy mesta a pohybu v ňom vo ·všetkých súvislóstiach (chodci, 
cyklisti, automobilóvá doprava, MHD, železrt.ičná doprava) s intenzifikáciou Základných 
vnútorných aj vonkajších ciel'ov dopravnej sústavy mesta, čo bude základňpu pre technické 
riešenia. a. podkladom pre -územné' rozhodovanie mesta v óblá,sti dopravy. 

4. Strul!ný opis obsahq strategi~ic,~bo dokumeh(u 
Návrh ÚGD-'M Žilina, ktoiý bol predmetom posudzovania p.ozostáva 2 textovej časti, 

tapul'kovej qasťi a grafických príloh,- · 

Textová časť 
1. Základné údaje o ú cm mesta Žilina 
2. Analýza súčaSného stavu na základe realizovaných prieskumov a rozborov 
3. D()ptavn~: prieskumy a štatistické zist'ovania · 
4. KompleXný výpočet dqpravnej prognózy 
5. Dopravný model pre výbľad~vý stav 
6. Návrh tif~šenia dópra'Vnej Sústavy mesta Žilina 
7. Vyhodnotenie prognózneho rozvoja na životné prostredie 
8. Trendy a .ôdpórúč4nja na. d'alší rozvoj d9pravrtej infraštruktúry 
9. Záverečné zhrnutie z hl'adiska ÚPN.:M Žilina v platnom zherií 

Tabuľková časť 

Súčasťou strategického dokumentu je viac ako 15'0 tab ).l liek, ktore obsahujú číselné údaje 
a prehfady o doterajšom, súčasn.om i hli'vrhovahotn: stave v oblasti dopravy riešeného 
i dotknutého územia. 
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Grafická časť 
.L Výkres širších vzťahov 
2. Výkres aglomerácie Žilina 
~- Vyléresy zttťaženiá .c~stnej siete 
4. Komplexné výkresy dopravnej infraštruktúry 
5. VýJqesy jl;dnotlivých druhov dopmvy · 
6. Vybräné detaily riešenia 
7. S~hémy hlukovej a emisnej záťaže 

ÚGD-M Žilina vychádza zo základného koncepčného materiálu mesta ÚPN-M Žilina. 
Všetky uvažované prvky súč~snél:lo st~vu do.p~avnej i techrtickej 'infraštruktúry plne 
korešpondujú s platným ÚPN-M Žilina. Pre analýzy -a návrhy riešenia v jednotiivých zónach 
mesta boli pri riešení použité platné;· resp. rozpracované územné plány zón, prípadne 
dokume~tácie'prieravóvaných investičných zánieróv~ 

UGD,.M Zilina Jl1á 'byť základným dokumentom pre plarioVa:ný rozVoj dopravnej 
intraštniktQ.:ry mestä a priestorového usporiadania jeho ózemia. Obsah~je analýzu sú~asného 
stavu dopmvy v území a určuje koncepciu Jej dlhodobého rozVoja. Úlohou ÚGD-M Žilina je 
koncepčné riešenie všetkých druhov dopravy, ktoré· sa·v ózemí realizujú. 

5. Vzťah k iným strategickým dokument~m. 
Vzhl'adom. ha chatakteŕ strategického dokumentu; ktqrý je;: IJ.zetnrtQplánovacím pódkládoQ'! 

pre oblasť dopmvy v meste Žilina, súvisí tento dokument predovšetkým s Územ'ilýiri plánóm 
mesta Žilina v zneníz.mi~I1 a doplnkov. . · 

Doprava má. vó všeobecnosti vzťah i s ďalšími sfiátegi(ikými dokumentnii na 
medzinárodnej, národnej r regionálneJ úrovni z ktorých možno uviesť: · 
Medzinárodná óroveň 

• Európa 2020 - Str1:1tégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inlduiívneho 
r~tú Gún 20IQ) 

~- Spoločný strategický rámec na roky 2014-2020 
Národná úroveň 

• Koncepcia územného rozvoj~ Slovenska 200 l v zn~nf KURS 20 ll - Zmeny a 9oplnky 
čJ KURS 2001 . 

• Partnei'Ská doho<la, Slovenskej tepilpliky na programové obdobie 2014- 2020 
• Národná stratégia regionálneho rozvoja. SR · 
• Národná-stratégia trvalo udržatéľného rozvoja SR 
• S~tegický pláfl rozvoja dopravnej infraštru.ktúry SR cJ.o rokti 2020 (f~ l) 
• ~tratégia rozvoj~ verejnej osobnej a nem:qtorovej dopravy v SR do roku 2020, ako príloha 

Strátegického pláriú rozv-oja dopŕáVhej infraštruktúry SR dó.rokti 2020 
• Národná str~tégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 

Regionálna úroveň · 
• Územný plán vei'kého územného celku Ži.Hnského kr~ja v znent zmien a <loplnkov 
• Územné plány dotlamcych (}J:jcí 
• Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho krája, 

Miestna úroveň 
• Územný plán mesta Žilina v·zneníZJI1ien a doplnkov 
' Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 """'2020 
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• Podklady P.re dynamické riadenie dopravy na vybranej .. časti ~kladného komQnikačného 
§YSt~mu ZAKOS si~te rtlf;:stskýcb·komimikácií v mešte Zilina. Cast' 1: Anälýza, SÚČaSného 
dopravného zaťaženia na hlavných trasách a vybraný'ch križovatkách ZÁKOS. ŽU 2012 

IU. OPISPRIEBEHUPRÍPRAVYA POSUDZOVANIA 

Obstarávateľom ·strategického dokumentu ÚGD-:M Žilina je mesto Žilina. Návrh ÚGD-M 
Žilina vypracovala Žilinská univerzita Žilina na základe požiadavky obs.tarávatel'a ·za účelom 
prehÍ)Jeni~ a ~konkretizovania rieŠenifi dopravy v meste Žilina. · · · · 

Koncept ÚGD-M Žilina .bol posúdený z hl'adiska vplyvu na životné ·p.t:ostredie podl'a 
zákona č~ 24/2006 Z . . z; o posudzovaní vplyvov l)a životné prostredie a. o zmene a doplnen~ 
·niektorých zákonov v znení néskotších predpisov (ďalej len.,,zákori"). 

Príslušným orgánom pre pos1,1dzovanie vpJyvov ÚGD-M ž;illna na životné prostredie je 
.Okresný úta:d .Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenié ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia (d'a:lej Jen "dú ~ilfna·~~ ktorý proces posudzovania 
p(jdJla.:zákol1a riadi.t 

:Vecný a ča~ový h armonogram pnpravy a se va ovanta strategiC e o Q umet h ľ . k 'h d k z(U 

:Et~ pa, Jii:fpravS<:a ~~bvai~O:v3~ia.:úGD~M' ·zn ina Termín 
Vyprac·ovanie 1J sphv&l~nie zadani~ 09/2013 
Vypracovanie konceptu UGD-M Z ilina 06/~015 
Prerokovanie konceptu UGD-M 'Zilina 08/2015 
Vypracovanie návrhu UGD-M Zilina lZ/2015 
Predloženie návrhu UGD-M Z ilina na schválenie 03/2016 

Počas tvorby návrhu ÚGD-M Žilina boli priebežne prerokované a prlpomienkované jeho 
jédnotlivé časti . ~ obstarávateľom. · · 

Návrh ÚGD-M ŽiHna bol spolu so správou: o hodnotení strategickél'\o .d<>kl!í:nel'lt\1 
z\,ieŕejhený na pripomienkovanie dotknutým subjektom aj verejnosti na webových sícilach mesta 
Žilina i Mínisterstva životného pro~tr~dia SIÓvenskej repl,!bliky (d'idej len "MŽP SR'') -
.www .erivirt>portal.sk. 

l. Proce$ posudz()v3niä vpl)rvov strategic~ébo do.kuiilentu na životné prostredie 
• Oznámé.nie o stratygickot11 dokl,lt:nente "Územný g~n~ret dop.t:~vy tnesta Žilin<:t'' (ďalej len. 

"oznámenie") podľa . § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona vypracbvála Ing; arch. Júlia D!lrdyová, 
odborne spôsobila osoba pre obstaráv~ie ÚPD aÚPP podl'a § 2a stavebného zákona 
v august~ 2015. 

• Mesto Žilina doručilo .oznámenie na OÚ Žilina podl'ä §5 .ods. 1 zákona listom č. 16476/2015-
36785/DlUJz4. 8. 201~, ktorý bol na OÚ Žilina doručený 10. 8 . .2015. 

• o([ Žilina podl'a § 6 ods. 2 zverejnil oznámenie ila weoo:Vom sídle MŽP SR na webovej 
stránke WWV\t.enviroportal.sk s určením terinínu á miesta na predloženie pripomienok ,a miesta 
a času konania konzultácii a doručil listom č .. OU-ZA·OSZP-2015/030009-002/Hnl z 1 1. 8. 
2015 oznám~rite s infoimácia~i . '~vedénými · §. 6'. ods. 3 zákonä . dotknutým orgártorn 
(Minist~rstvo dopravy, výstavby a regionál~~ho rozvoja; Ministerstvo životného prostre~ia 
SR; žilinský samo.správny kraJ; Okresný úrad. Žilina, od~or cestnej dopravy a poz~m:11ých 
komunikácii; Okresný .úrad Žilina, odbor starostlivosti o ·životne· prostredie~ oddelenie ·VS 
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a vybmných zložiek životnéh() pro~tredi~; Qkres1,1ý úrad Žilina, odbor Jcrízového 'riad~Qia; 
Železnic-e SR, GR, odbor stratégie; Dopravný úrad, Letisko M. R. Štéťánika Bratislava; 
Regionálriy úrad verejného zdravotníctVa so sídlom v Žiline; Krajský pamiatkový órad), 
schvaľujúcemi.I orgánu (zasttjpitel'styô mesta Žilina); dotknutým obciam (ŽiUna, }31tatová, 
Gbel'ariy, I:Iôrky, Horny Hričov, Lietavská Lúčka, Mojš, Ovčiarsko, Rosina StráňaV)', 
Tepličk~ na~l Váhom), · · ·· 

• V urč.enom termíne na zasielanie stanovísk k oznámeniu bolo ná OÚ Žilina doručených ľ5 
písomných stanovísk podl'a §·6 aek 6 zákortä. 

• dú žOin~ po prerokovaní s obs~r4vatel'otn, schval'ujúcbn orgánom a dotknutými orgánmi s 
prihliadnutím ria stánoviska. doručené k oznámeniu určiÍ podl'a § 8 zákona rozsah hoclrtotenia 
~trategickeho dc:>kumentu listom č. OÚ-ZA-OSZP-2016/003333-'004/Hnl z 11. Ó2.20l6. 

• Rozsah hodnotenia bol . podľa § 8 ods. 6 zákona zverejnený v plnom rozsahu na webovej 
sttánkcfMŽP SR www~enviroportaLsk a webovej stránke mesta Žilin~ spol~ s určením termíim 
a. miesta na predloženie pripomienok ktozsahu hodnotenia,. 

• Pripomienky k rozsahu: h,odtt.otenia bú Žilina vyh..odnotil a doručil ich obs~arávatel'c,wi (§ 8 
ods. 8 zákona). 

• Obstarávateľ, mesto žilina, zabezpečil hqqnotenie vplyV)' ÚGD.:M . Žilina na životpé 
prostredie. Výsledok posudzovania je uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu 
"Generel dopravy mesta ŽHin.a'• · (d'alej len ;,správa o hodnotení''). H;odnotenie ·vplyvov 
ÚGD-M Žilina vykonálá :a spx:ávu o hodhoteilí vypracovala podfa_ § 9, prílohy č. 4 ~on..:a 
a určeného rozsahu hodnotenia spoločnosť .ENVI-EKO, s.r.o., PJatanová 3225/2~ Ol O 07 Žilina 
v máji 2016. · 

• ~právu o hodQot~ní predložil obstar~vatel' poql'a § 9 ods. 6 zákona OÚ .Žilina spolu s návrhom 
UGQ-M Žilina Hstom č.J25_07/2016-345~2/2016-FIT z 29. 06.2016, 

• OÚ Žilina po obdfžaní (!plnej spr:ávy o hodnoteni zverejnil správu o hodnotení a návrh 
strategípk~ho dokúmen_tu v,plnoró Zlieni na webovom sldle MŽP SR 
www~envíroportal.sk/sk/eia/detaii/Ílzemny..;generel."dopraY"Y-mesta-žiliria s pvedenbn adresy, 
na ktQrú ·možno predkladať stanoviská v~rejnosti, a termínu, do ktorého možno predkladať 
stanoviská. · 

• .lnfórmáciu o vY})tacov~í návrhu. strategického dokumentu a .správy o }todnotenj, vrátane 
týchto dokumentov Yplnom znení, zverejnilo mesto Žilina na SVOjej webovej stránke S 

uvedením miesta a termínu na predkladanie stanovís~ .. 
• Mesto Žilina do 21 dni od zverejQenia. správ:y o hodnotení a návrhu strategického dokumentu 

zabe7:p~čílo podľa § ll odsek 3 4á~on.a. v spohrpráqi s príslušným orgánom ver:ejn.é 
prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. 

• Tennín a;~nieslo verejtté.ho pr~rokovania oznámil obstarávate!', ňlé$tei ž;iljria, prjsluš11ému 
org~u a dotknutým orgánom a dotknutým obciam elektronickou poštou z 08. 07. 2016 
t~ŕinÍti a 111i:esto verejného preŕokov:an1a a zároveň informáciu o ča,se jeho ,konania zverejnil 
spôsobom v mieste obvýklým na webovom sídle .mesta Žilina. Pdslušný orgán OÚ Žilina 
~~rejnil inform4qiu, o mieste a čase kpnani.a verejného prer()kovania bez zbytočného odkladu 
na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk. 

• Verejn~ _nterokovanie spr4vy o hodnotení a n.P.vrhu strategic~~ho dokumentu ÚGD-M Žilina 
sa konalo 19. 07.2016 o 9:00'hod. v malej zasadačke Mestského úradú v Žiline. 

• OÚ žilina určil na vyprácovanie odbómého posudku pOdl'i:t § 13 ~on~:. listom 9. OU~ZA
OSZP-20 1 ó/003333~007/Hnl z 22. 07. 2016 Ing. Vieru Huskovú~ zapísanú v zozname odborne 
spôsobilých osôb na posudzovanie činností na životné prostredi~ po(f č. 134/96 - OPV~ 
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• Obstaráyatel' -M~sto Žilina listom č. 19086/2_016-64167/2016-FIT zo dňa 03. 11~ 2016 zaslal 
Odbórriý posúdok k strategiCkému dokumentu "Územný genérel dopravy Mestá ži1iná'', ktorý 
bol doručený na okresný úr~~ dňa 07. ll. 2016 ·· · 

• Na základe doruč~ných podkladov vyhodnotených v odbprnom posudku sa vydáva totó 
zävereqné stanoyjsko v novembri 2016 

2. Orgán kQ~pete~tn$i' na erijati~ strlitegickeho dokumen~u 
Mestské zastupiteľstvo v Ziline 

3. Druh prijatia, rozhódnút.iá. 
Uznesenie mestského zastupitel'stva mesta Žilina 

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 
Správu o hodnqtení vypracov11la spoJočnpst' ENVI~EKO; s. r~ o., Pl~tanová 3225/2, 

O iO 07 Žilina vináji 2016- podl'a § 9 a·prUohy č. 4 zákona. 

$', PosJÍde.nie správy ó hodnoteni strategick~li~ dok~m~ntu _ 
Správu o hodnotení strategického dokumentu posú'di'la ľn_g~ Viera Husková, zapísaná v 

zozname odborne· spôsobilýqh osôb na posudzovanie vplyvov na žiyotné pro,stredie· pod. č. 134/9? 
- OPV, na základe· listu č. ·OU-ZA-OSZP-2016/0033.31-007/Hŕll z 22 . . 07. 2016,. J(tótým jo OU 
Žil_ina určil na vypracov~nie odborného posudku, pqdJ'a § 13 ods. 4 zákona .. 

Odborný posudok b.ol vypra_coyaný podl'a § 36 ods. 6 .zákona a obsabl;lje všetky 
náležitosti, ktoré sú v iíom ustanovené.. · 

Ne1 základe výsled)<ov posúd~liia spracovat~ľ~a C)dborného posudk4 konštatovala~ že 
správa o hodnoterifje vypracovaná v štruktúre podľa prílohy č. 4 zákona a vzhľadom n.a charakter 
a rozs.ab .strategického dokumentu poskytuJe ciostatok irifoŕmácii o predpokladaných vplyvoch na 
:;trEJ,tegického dokumentQ na ~votné _prostredie a obsahuje tie~ návrh ·na od~tr4nenie alebo 
zmiernenie identifikovaných vplyvov. Pri hodnotení správY: o hodnotení nebola zistená. nevhodná 
interpretácia ani úmyselné sl<resľovariiu vstqpných údajov. 

Súčasťou odborného posudku bolo okrem posúdeni~ správy o hodnotení i pós((d~nie 
priebehu a úrovne procesu ·:posudzovania strategického dokumentu a návrh záverečného 
stanoViska .z pročesu posudzovania. 

Spracovateľka odborného posudku po vyhodnotení ú_plnosti správy o.hodnótení, stanovís_k 
k $'ptáv~ o hodnotení, úplnosti, .zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti, 
vstupných informácií; výsledku verejného prerokovania návrhu strategického dokunienJu 
a spr~vy o ·hodnotení, návt:hov opatrení· a p:odmienok na vylúčenie alebo ZiiíŽenie ·nepriaznivých 
vplyvov strategického dokumentU na životné prostredie odporučila schválenie strategiclcého 
dokumentu. · 

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 
V zákmiom stati<;>Venom tetmíne boli n~ Oú žilina doručeQ.ých , 13 písomf1ých stanovísk 

k.správe ó hodnótení a k n'ávrhu strategického dokumentU. Vyhod.nottinfl! (lkcep(dvanŕti 
pripomienok z pred}oienýc.h swnovísk je uvedené pri kaidej pripomienke kurzívou; 

1. Ministerstvo dopravy; výsta_vby a regionálnelt() rozvoja SR (list č. 17784/2016/AA11-
SZEU148319 z 27 .. 07. 2016) 
Poslali v príl9he Jistu tieto pripomienky: 
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Pripomienka č. l 
str; 12 ~ K textu, ktorý sa týka zje9nosmernenia IL okruhu by bolo vhodné· odôvodniť (napr. 
z výsledku modelu), prečo nemôže byť šírkové tisporiadániejazdných pruhov ·1 + ptotism~tný 
vyhradený jazdný pruh. V zmysle podpory udržatel'nej mobility nie je problém, aby mali 
vozidlaJAD k dispozícH ibajeden j~dný prnh za predpokladlJ; že tým nepríde k zablokovaniu 
ostátných križovatiek s preniávkou VOD. Tri jazdné pruhy sú odôvodniteľné napr~ v prípade 
akbydva jazdné pruhy bo ii vyhtaclené Jf!Zdné pruhy (pre. každý smer jeden). · 
VJdadreitie: Dnihý okríth je r!opravtze Vfraziu~pi·eťažený. Pokiaľ sa. chce zVýhó_dniť MHD, Je.poti·ebné 
vytvoriť pre ň,u v. oboch smeroch samo.statii,é Jit'uhy. Vptipade zjednosiiieťnenia je preto neV)'hnutné 
i<Ibe.zpečit' 3fazdn~ pruh'y- 2 pre. MHD (v ~4om smere) a l pré ÍAĎ v jednom smere. R.iešen,ie l+! 
by ·znamenalo s(1nios(atný pruh pre MHD vjednóm smere azdfe/'r,lný vppäčnoiji smere, qo nemožno 
považovať za zvýhoďrzenie a an.i by to neprinieslo oč.akétvaný efolit. 
Pripomienka č. 2 · ·· 
str •. 14 - kapitola 6.2.4. - Uvedené výt~é obmedzenie dopravy v centre mesta by sa nemalo 
dotknúť verejnej osobnej .dopravy. 
Vl(iadrenie;· Akceptu;e sa. Uvedie sa .,výrazné obmedzovanie individuálne! automobilovej dopravy 
v centre mesia". · . · · ·· · · · · 

Pripomienka č. 3 
V c'elóin dokumente požadujeme priužíväť plnohodnotné ge~grafipké ň4zvy (n:~pr. ulíq). 
Obzvlášť neodboq:Ie ,pôsobí používapie výľazu ,;Májová ulica" (str. 17), pod ktorým sa myslí 
"UÍica L m~ja"~ 
VJ!iadrenie: Akce'piuj'e sa. 
Pripomienka č: 4 
S1:r. 20 ~Etapa l~návrP. do. roku 2Q25- rekonštrukcia a.u~cibqsovej stanice- Z 1:1vedeného nie 
je jednoznačné, či sa autobusová stanica bude premiestňovať na Uhoľnú ulicu, al~bo či 
zostane v súčasnej polohe~ Zárove~ odpor(lčame zvážiť navrhovaný počet 400 PM. Ni~ je 
cieľom poqjJory Iidržatel;rtej mobility podporovať vj~d lAD do ~~rši.eho ~ntra. 
Rekonštrukcia/prestavba autobusovej stariice je prW~žitosťóu~ ako začať aplikovať pq1itiku 
pocfppzy t,idrh.te.ľnej mobility. · · . 
Tiwadrenié: PreiniesfQenie dutobl!ScNej' s.t?tnicé· s4 predpokladá len 'Vo výhľade, ttn. po roku 202.5. 
v súčasnosti je pripf,även& rékonštrukcia pQVOdnej aUtobusovej stanice, v súčasnej polphe. Otázkg 
o.bmedzenia počti! park.ovacích stojísk naw;hovanej stavby R v tom.to prpade diskuJ..abilna, nakoľko 
autob11Sová t1izi že.lezrzičná stanic{] nemaj'~ y siíčasnpsti piižcidqv,an,é jJotfebné pprkt;Jvacie a, o_rfstavrié 
mféstq, Čô t(ež nega.fí:vne ovp/yvnilj'epóiiživanie Ve1'ejnej fzromt1dneJdopravy. . 
. Pripomienka č. 5 · · 
str. 2ó - Ná.vrh nä úpr~yu a zl~pšenie statjckej dc;>pravy. Upozorňujeme, že z.výšenie ppčU.t 
parkovacích miest Iiie je v súlade spolitikou podpory udržateľnej mobility. Výstavba 
parkovacích gar.áži. by mala zmysel ipa v·prípade, ak ·by vi~dla k eliminácii parkovania 
v uličnýchpriestóroch. · 
VYjadrenie: Vuvedených prfpadoch ide skutočne o zniží:Jvanie parkovania v uličných priestor()(:h 
prostrednlétvom,výstavhy hromadných garážia doplnenie chýbaJúcich parkovacích s(ojisk v obytných 
súboroch. · · · , · · 

Pripomienka č ... 6 . . . 
str. 21 --'Upozorňujeme, že reštrikCia vjäZdu lAD do centra musí ísť · paralelne s reštrikéiou 
parkovacích miest. · ·· 
Vl(iaiir'enie: Akceptuje sa. 
Prií>oriiienka č. 7 
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str. 21 -Odporúčame doplniť že atraktivita parkovacích domov závisí aj oq ceii<>.vej politiky 
prevádzkov~teľa. · · 
Vyjadrenie: Akceptuje.sa. 
Pripomienka č. · 8 
str. 22 - V návrhu na umiestnenie záchytných parkovísk odporúčame doplniť, áko sa bude 
zabetpečova{óbsluha týchto zäéhytných parkovísk. 
Vyjadrenie: Záchytné parkoviská .b.urlú pripojené .na systém MH!) spravidelným zabezpe_čeliím 
dopravy do centra inésti:z. . . 
Pripomienka ·č. 9 
str. 23 - K opatr~piu "Výstavba: PM na úrovní t~rénu v J. etape v mi~ste plánovaných PD" 
odporúčame doplniť informáciu, či Je VcSUČasnosti prevereriá finančná účinnosť uvedeného 

·rie~~iiia. 
Vyjadrenie: Nea~eptujé sa. Pqžiadavka nie kJire{lirfé(om posudZovaJiého ďokumentu. 
Pripomienka č. lO · · 
str. 23 - V bod~ týkajúcom sa finančnéh() príiwsu z parkovania odporúčame zdôrazniť, že 
zisk z.patkôvánla má byt' príjmom do rozpctčtu mesta. . 
Vyjadrenie: Akceptuje.sa. 
Pripomienka č: ll 
~tr;. 23 - UpôtótňuJ~me, že d.eíJn.oVaná zása:da ,,zab~zpečiť dodfiltôčntí výstavbu hromadných 
garáži v reálnych dochádzkových vzdililénostiach od bydliska'·' nie je v súläde s pdncíp,om 
udržateľr:rej mobility. V texte sa napr. nespomína m.ožnosť zatraktívniť ver:ejnú osobnú 
dopravu do týchto oblasti. . 
Vyjadrenie: Neakceptuje sa. Trasova~~ie MHD nemá nič spoločné s dostuphasť(iu odstavných miest 
v obytných. zónach. Pokiar nebudú: plochy v reálnych dochádzkových vzdialenostii,rch, optiť zq 14D 
presunie ,do zóny. bllzkostiobydlia. 
Pripomienka č. 12 
str. 24' - Upozm'ňuj~me, Že vytVorením Q.od~t9pňéh·o počtu parkovacích miest na vla$tnom 
pozemku sa neprisp~ev~ k ú~lmu ·a~,~tornobi_lovej dQpravy. 
'VYJadrenie'· Požiqdavka Je vel'mi relatívna a nie je možné aplikoval' ju v$eobecn.e. Závisí od ty]J# 
objektu. Pri obytných abj~kt_och je to iíplne irelevantné, a rovnako pri niektorých službách. · 
Pripomienka č. 13 · 
str; 24 :..:. Využívanie kombinovaných systémov využfvania VHD a využitím parkovísk, P+R, 
K+R, a+R, P+G. UpozqtňujeQw, že ti:eto parkovis.ká nebudú mať zmysel, kým budú vodiči 
.motivovaní j~diť do širšieho mesta a.utóin.obilom (napr. budú motivovt'u;tÍ výstiivbou 
parkovacfch domov) . 
. Vyjadrenie: Neakceptuje sa: Uvec{ené typy park_ovísk mqjú r6~ne účely. Pá1'kovacie domy majú-pokryť 
určité innožstyo pqžiaďavtek na statickú dopravu; nie v~ak všetky. pážiadavky. 
Pripomienka č. ·14 . 
str . .24 ...,. Z textu v odsek..u Klasické záchytné_ parkoviská nie je jednoznačné, čO je "klasické 
záchytné parkovisko". Odporúčame doplniť, alebo preforinulovať. · · 
Vvjadreiiie: AkCeptuje ša. Uvedie sa ,.záchytné pt!rkpviská ". 
Pripomienka č. 15 
Str. 2_5 - Pešia dQpťaya - Upozorňujeme; že lJGI) by nemal byt' výlučne normatívnym 
dokumentom, ale v analytickej časti by mal aj identifikovať pro_bléiny (napr; komunikácie bet· 
~hôdníkov,-pat:kovanie na ch9dník(jch, ohrozovanie chodcov na priechodoch pre chodcov). 
Vjdadrenie: ÚGI)-M Ži/ina hfe je výlučn~ n9rmatívnym do~t.nento11i. Ma charakter 
územnôplánO\!Cic;ieho podkladu a 11iektorým 9l4tk.äm (napr. drganfz.áeii dopi'avy) sa neV<muje. To je 
náplňou GDP. · · 
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Pripomienka č. 16 
str. 2~ - V kapitole Cyklistická dopr.ava upozorňujeme na absenciu identifikácie problémov 
v cyklistick~j dop111ve. . 
. Vyjadrenie: Problémy cyklistickef doprqily sú v ÚGD-M Žilina id_entijikovari,é primer(Iňe charakteru 
posudzovaneho do!aonelltu. · · 
Pťipom'ierika č. 17 
str; 34 ~ V ká.Pitolácli 8.3 a 8.3 odporúčäfue v zmysle podpory udržatel'nej mobilitY doplniť aJ 
dopravné upokojovanie. _.· 
,IIJdadrenie: Problematika upokojovania dopravy nie fe samostatným bodom ÚGD-Miilina, ale je 
jédnfon zo zámerov pri navrhovaní ďal#eho rozvoja cfopfavy v meste Žilina primerane charakteru 
poSjldiovi:rizého4okr:tmemu. 
Pripomienka č.18 
str. 36- V kapitole 8.5.3 by bolo 'vhodné aspoň výhľadovo naznačiť, ako sa uvoľnené územie 
ro<>f:e Využiť. · · · 
Vyjadrenie: Požiadavka riieje predmetomposudzôvaniho dokumentu. Je sú&istou úiW-M Žilina. 
Pripomienka č; 19 
str. 45- po str~nu 87je v päte dokument!l uvedený Nitriansky samosprávny kraj. 
rA,ýadrenie: Formálna pripomienka: Akceptuje sa. 
Pdpomienka č. 20 
Oqj>Orúcame vykonať jazykovú korektúru dokumentu. 
Vyjadrenie: Akceptuje sa; 

2. Okresný úr4d Žilina, odbor s(arost/ivosti o zil!Oiné Pľ0$1redi~, od.4e..!e.IU~ (Jcl,rany zložiek 
životné/io prostredia (list č. OU-ZA'-OSZP3-20161029865-002/Gifz 21. 07. 2016) 
Z hl'adi_ska. vodných p()tnerov _nemajú žiadne pripomienky. · 
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie. 

3. Okrt!Sitý úrad Žilina, odbor .starostlivosti o iJvotné pŕostredie, oddelenie ochrany iložiek 
životné/to prostredia (list č. OU~ZA-OSZP3-2016109863-002/Deb.z·20. OZ 2016) 
Ako pľíshišrtý ôtgán štámeJ správy odpadov~ho hospodá~stva, suhlasí s rozsahom. sp~áyy 
strategického dokumentu .,~ÚzellíÍ1ý generel dopravy Mesta Žilina" bez návrhov alebo 
pripomienok. · · · · 
·vwadrenie: /Jer(e.sa na :vedomfe, 

4. Okré$ný útad Žilina; odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany z/(ižiek 
životného prostredia (lisi· č. OU-ZA-..OSZP3-20161029862-002/Bre z 12. 07: 2016) 
KonŠti,ttujú, že st~at~gický dokument ä v ňom 'hodnotené činnosti nezas~hujú do územia. 
Natura 200:0 a nezasahujú do žia,dnych vyhlásených veľkoplošných a maloplošných 
chi'ánený~h územt Z hl'a,dislca záujm<W ochntny prírody a krajinY s predloženou správou 
o hodnotení strategického dokumentu súhlasia.bez pripomienok. 
V}ljadrenie: Berie sa na vedomie. · 

5. Okresný úrad Žilina, otlbor starostlivosti o životné prostredie, oddele!lie ochrany i/ožiek 
životného prostredia (list č .. OU·ZA"'OSZP3"-2016/029864-002/Roj z ll. 07. 2016) 
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia nemá pripomienky k predloženej správe o hodnotení 
strategického dokumentU. 
VJ!jadreizie: Bene sa na vedomie. 

6. Okresný úrad Žilina~ o_dbor cestnej dopravy a pozenmýclt komullikáCií (list č.OU·ZA-. 
OCDPK~2016/03039.6!21i31Lz Oi 08, 2.016) 
Uvádzajú; že b.erú ~právu o h()dnotení strategického dokumentu na vedomie bez pripomienok, 
Jtakol'ko v ~á.sade je mo~é s.totoŽiliť sä s jej záveroťri,, že prevf!žná časť navthllu.tých ~iví~ 
uvedených v predmetnom strategickom dokumente a ich naplnenie predstavuje pozitívne 
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vplyvy na zložky živptného prostreqia. ako -~ na obyvateľov~ pŕ~čorn negatíva sú ~liminované 
konkrétnymi navrhovanými činnosťam L Činnosti týkajúce sa Ciest I. tried,. resp. Il. a III. trie.d 
je nevyhnutné koľ}zuJtov~ť s vlastnflcrrli týchto ci~st, tm,. Slovensko.u správou Cie~t Bratislava, 
~esp. Správou ciest Žilins~ého samosprávneho krája. 
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie. 

7. . Zeleznice Slovenskej republiky, cen(ráltie riaditel'stvo, odbor expertízy (list č. 
22139/201610420-2z 19 . . 07. 2016) 
Nemajú pdpomienky k spráye o hodnotení strategického dokumentu. Konštatujú-, že 
v strategickom dokumente só uplatnené· požiadavky ŽSR v ti:ťkom· r:ozsahu, v akom. oqH 
špeci~kované na zapracovanie do. jednotliVých územnopJánovacích dokumentácii :týkaj~cich 
sa Zilinského s.amosprávneho kŕajä. a mesta Žilina. Dalej informujú, že najdôležitejšou 
investičnou akciou MDVRR SR a ŽSR je "Dostavba zriad'ovaceJ stanice Žilina - Teplička 

·~ nadvijrujócich h-westícH v úzle Žiiina, ktoťá komplexM rieši ž~lezničnú doptavu vm~ste 
Ziliriá. Táto i·nvestíciaje t. č. v štádiu konferenčného prerokovania dokumeJ1.tácie pre stavebne 
povci'lenie. . 
V>Uddrenfe.; Perie s.a na védomie. 

8. Regionálny úrad verejného zdravotnfctva so sídloin v Žiline (list č.. A/20161025551/fižPZ.z 
21. 07. 20]6) 
Vydávajú toto záväzne stanovisko: .. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s návrhom podaným 
po~ľ~ § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. ~~ - žia:datel;f:l Okresný t!rad Žilina, odbor starostliv9sťi 
o životné pr.ostredie, o.ddelen'ie o.chrany pdrody a vybraných ,zložiek živQ'tného prostredia, 
Ná~estie M. R. Štefánika pre obstarávatel'a Mesto Žilina, 'Námestie Obetí komu~izinu l, 011 
31 Ziliria, lČO: -00321796 na zákli;lQe yýpisu štatistického registn~ orga~izácii Statistického 
úradu SR na vydanie. záväzného stanoviska knávrhu strategického dokumentu "Územný 
generel <:Joprävy Mesta Žiljmi" podf'a .§ f3, ods. 3, plsm. a) z*kona NR SR č. 355/2007 Z~ i. 
v·spojení s ustanovériíni § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z . . z. 
Pripomienky;: · · 
<;>rgá,tt.hä ochrah\i zdravia bude posudzovať Jédnotlivé stavby v úzelÍ111om alebo ilóče11oril 
územnom a stavebnom konaní samostatne. podľa zákona NR SR č . . 355/2007 Z. z. :o ochrane, 
podpore a rozvoji verejnéh<;> zdravia a <> zm~he ä doplnení I!i~~oi'ých zákonov. Stavba. QlUsl 
byť v súlade s požiadavkami zákona NR .SR č. 355/2007 Z. !-· o ochrane, podpor~ a rozvoJi 
ver~j~_ého ,zd~~vi~Jl o zrp,~n~, a doplnen{ .ni~ktorýc.h zákonov. 
VJdadtenie: Beri~ sp ~P ve.d4mie. 

9. ])(}pravnj úrad, divízia civililého letectva. (list t : 14268/2016/ROP-002-P/2233.9 z Jl{ .07. 
2016) ' . . 

Obo.,znamujú, že. katastráln~ územia mesta žilina šá nachádzaj~ v ochranných pásmach 
vizuálnych leteckých zari'adení na letisku Žilina v rozsahu ,,Ochranné pásmo svetelrt~j 
pľibližovacej sústavy" a "Ochranne pásmo svetelnej zostupovej sústavy''~ v oyhranných 
pásmach radiových leteckých pozemných zariadenJ- systému zarhiéiení nä pŕes_n~ priblíženie 
na Letiskt,t Žilina v. rozsahu ,;Ochranné pá,sma ILs: LLZ 06'' a Ochranné pásma lLS GP 06" 
~v qchranných pásmach Heliportu pre leteckú' Záchrannú. službu P~ltnej .nemo~nice 
s polikliriikpu Žilina, ktoré musia byť pri návrhu využitia ú7;emia zohl'adnené. · 
VYiádrenie: Berie sa na vedomie. 

10. MestilŽillna (list č; i312Ú2016-:36359!201.d-:F!Tz 14. 07. 20j6) 
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Infoi:Tŕluje, že verejnosť bola o Správe o hodnotení informovaná vyvesením oznamu na úradnej 
tabuli mesta Žilina. Oznámenie bolo sprístupnené v~rt:jnosti od 08. 07. 2016 do 29. 07. 2016~ 
Správa o hodnotení bola zverejnená na webovom sídle MŽP SR. 
Mesto Žilina netrvá na d'alšom posudzovaní. 
VJdadrenie: Berie sa na vedomie. 

1). ()becilôsina(listč. OcÚ-13ll-l/2016z20. 07. 2016) 
Materiál beró na vedomi~ a nemajú voči nemu žiadne pripomienky. 
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie. · 

12~ Obec Lietav~ká Lúčka (list č. OcÚ-2016100086/1026/Šm z Ol. 08. 2016) 
Bei pripomienok. V prílohe zasielaN kópiu potvrdenia o dobe vyvesenia verejnej vyhlášky. 
V1Qadrenie: Berie S(l na vedomie. 

13. Obec Ovčiarsko (list č. 55412016 z Ol. 08. 2016) 
Oznamujú; že verejná vyhláška "Územný generel dopravy mesta Žilina" bola vyvesená na 
úradnej tabUli .a na internetovej stránke obce Ovčiarsko od 07. 07. 2016 do 28. 07. 2016. 
Písomné stanoviská od ver~jností neboli doručené. 
VJ!iadrenie: Berte sa' na vedomie. 

Stanovisko predložené Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR ,sa 
týkalo skôr strategického qoklllnentu ako správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Aj 
napriek tomu všetky pripomiériky predložené v proc~se po$udzovan1a .boli dôsledr:t,e vyhq~nQ~ei1é 
a opodstatnené pripomienky budú .zohtadnené v návrhu ÚGD-M Žilina. Opodstatnené 
požiadavky a pripomienlcy k správe o hodnotení, ktpré súviseli s vpiyvom ÚGD-M Žilina na 
životné prostredi~, boli premietnuté do opatrení z procesu pó$udzovania, 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 
Verejné prerokovanie návrhu ÚGD-M Žilina a správy ohodnotení sa konalo v malej 

zasadačke-Miestii~ho úradu v Žiline, 19, 07. 2016 o 9:00 h s týrnlo programom~ · 
1. Otvorenie 
2. Oboznámenie prítoinných.so strategickým dokumentom 
3. Diskusia 
4. Záver 

Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia obstatáv~eta, ~pracovatel'a správy 
o hodnotení,. spracovateľa ÚGD-M Žilina .a príslušného orgánu,. OÚ Žilina. Podl'a prezenčnej 
listiny sa na verejnom prerokovaní zúčastnilo celko~ 9 osôb~ 

K bodu L 
Účastníkov verejného prerokovania privítatRNik Miloslav Badík, zástupc~ spra~ovatel'a 

správy o hodnqtení; informoval o priebehu posudzovania strategického dokumentu. 

K bodu -2 
Zástupkyňa spra:covatel'a strategického dokumentu Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. stručne 

charakterizovala posudzovaný strategický dokument podľa jednotlivých kapitoL 

K bodu 3 
V rámci diskusie vznie~li prítomní niekoľko otázok a pripomienok k posudzovanéniu 

strategickému dokumentu a k správe o hodnoteni, n:a ktoré reagovali zástupcov~a obstarávateľa 
a zástupc_ovia .~pracovateľa správy o Jic,>dnotení a spracovateľa strategického dokumentu. 
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Ing. Dagmar Grófová (OÚ Žilina)- informovala sa~ či ~o.pravno-soc;iolqgický pri~skum, b()l 
po'dkladoin pre vypracovani~ Ú(JD-M Žilina a zároveň 'i zmien a doplnkov Regionálnej 
integrovanej územnej stratégie ŽSK, · ·· 
Ing, Lubomír Mateček (Aut. stanica) - 1iviedol, že rl.ä úrovni kraja $f:l vypracQviivafa Regionálne} 
integrovanej územnej stratégie ŽSKa za tým účelom sa robia dopravno-sociálne prieskUmy, tzn. 
ie prie~kum vykOnaný pte mesto Žilina sa zároveň po!Jžif~ pre dokume~t kraja q.kp či,astkový 
podklad · · · 
Ing; Dagmar Grófová (OÚ Žilina) - doplnila otázku, či sa tie dopravné prieskumy stále 
cioplň~j(r. 
Ing, Lubomir Ma{eček - uviedol, že prieskumy ~polu súvisia a využívajú sa pre :obidva 
dokumenty. 
prof. Dr. Ing. Martin Decky (ŽU Žilina) - -pripomenul; že nebola spomínaná integrovaná 
doprava, ktor~ by mala byt' spčasťou ÚGD-M Žll_ina. · 
RNDr. Badík- 'UViedol, že VÚC priptäVUje na posudzovanie JDS, Je.n nastälčasovýposun 
prof. Dr. Ing. Martin Decky (Žú Žilina) .- VZQ.iesol otázku, či sa spra,covatetla zaoberaíi aJ 
nejakým násti:qjoin pre správu ~xistujúcej (;loprávi:iej infraštrl!kt(lry tak, aby . občan l'rlohpl d~ť 
realny podnet, sťažnosť, ktorý by sa previedol legislatívne a následne technicky vyriešil. Či sa 
uvažuje v správe doptavnej .infraštruktúry vo vzťahu: k ·novým tozvoj9vým aktivitám, apy nepoli 
nad mieru ~tanovenú zákonom prekfačované prípustné limity znečisťujúcich látok v ovzduší. 
RNDr; Badfk tENVI-EKO.s.r;o) - uviedOl, že to už, bolo v ~!rategickom dbkum.ente hodnotené, 
prílohu dokum~ntu tvorí hiuková a to~ptylová štúdia. 
doc. Ing .. Dan'iela /Jurčanská, CSc. (ŽU Zilina). - uviedla, že teraz sa spracoviiva plán mobility. 
prof, i>t. Ing. Martin Decky (ŽU Žilina) - zaujímal sa, či . mesto heu.važuje vytvoriť IJejaký· 
orgán alebo sekciu riešiacu stav dopravy. Napr. občania nie sú vÔbec informovaní, aká je úroveň 
znečisťujúcich látok z dopravy v meste. Keď sa niekto nebude tomu naplno venovať, tak sa to 
ďaJej nepohne. Spracovanie úplnej exh~.JR:~nej št\Ídie j'e ,niečo in~. 
Ing. Lubomir Mateček (Aut. stanica) - doplnil, že mesto si k ÚGD.;M Žilina -doobjednalo plán 
udržttteľnej ff1pbility. ktorý ff# oproti ÚGP-M Žilina len rQzšírfmý o určité qasti, #le je zaloiený 
proces monitoringu a účasti verefnosti. Pre vyprac@vanie sú vytvorené pracovné skupiny. 
·štruktúra tohto dokumentuje danquznesettím eur6pskej kqmisie~ · 
prof. Dr. Ing. Martin Decky fŽID - pripoineriul, že bY. bolo veľmi dÔležité, aby ~a v t:ánici 
mesta alebo samosprávneho kraja niečo inštituciorializovalo; kde by sa. venovalo monitoringu, 
vyhodnocovaniu, po~uqzovaniu životného prostredia v rámci dopravy. 
Ing. Lubomir Mateček- uviedol, že to nemôže byť súčasťou tohto projektu. 
prof. Dr. Ing. · Martin Decky . {ŽUl - uznal, . že ~o nemôže byf nejakou integrálnou 
a dominat:ttnou súčasťou tohto koncepčného materiálu, :ale možno v rámci odporúčaní~ f>ý sa 
mohla nejaká vetipka objaviť. · · · 
Ing. Lubomír Mateček ·- doplnil, že. skôt vrdmci plánu udržateľrW mobility, lebo v ňom sa 
zadefinujú tqké,to opatreni~. Priority , opatrenia v takej štruktúre a všetky tieto zlo'žky sa. majú 
týkať troch sfér a to organfzačnej, prevádzkovej a infraštrukf-dry. Takže v tej organizačnej zloike 
by sa mohlo objavu: že sa navrhÍ{je ciby si mesto alebo v prípade , že by to bol kraj, aby si 
vytvorili nieqo, čo by Sf:liaäbera{o tým monitoringom tlóŽiekživotného prositedia. · · · 
Mgr, Peter Fabiáne .... zaujímal sa, či tam boli veci, ktoré spracovatelia navrhovali' a óbstaráväteľ 
-n~kceptovaL 
doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSé. - izyiedla, .že to·v podstate boli varianmfJ riešenia, ktoré [jp/i 
s obsfar4vateľom prerokované. To znamená, ·že v ,dokumente zostali ako variantné. riešenia 
a y osnove, varif:lntnýc.h riešení to v dokument~ zo$.1~/Q. V počfqtočnejfáz~ tieiimia variantných 
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riešení bola v podstate vačšia škgla , ale do kcmečného dokum?ntu 70stala z nich tak polovica~ 
(Ile tié yš~t/cy boli prerokovar{é .a v do/r;umetzte -gpstali. . .. · 
Mgr. Peter Fabiáne - pýtal sa, či integrovaná doprava by nemala byť súčasťou tohto 
d.okúmentu_. 
doc. Ing. Daniela Ďurčanská. CSc .. - nie, integrovaná doprav{~ b.iJ.de riešenlí v pláne udržateľnej 
mobility · 

K bodu 4 
Mgt. Badik v závete pod'akoval prltomrtým za aktívnu účasť a ukončil verejné 

prerokovanié. 

Z verejného prerokovania neboli prijaté žiadne qs~bitné závety. 
Pŕiebeh ver~jného . rokovania bol písomne zaznamenaný v z~pisriiqi z verejného 

prerokovania aje spolu s prezeiJčriot.( listinou súč~ou archivovanej dokumentiíde :z proce~u 
posudzovania. Zápisnicu zapísala Mgr. Ivana Fiťmová~ zástupkYňa obstarávatel'a, Ms:Ú-žHina. 

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKEHO DOKUMENTU 

Predmetom pq$uclzovania bol ÚGD-M ŽiHn~ ktorý . má byť základným 
územnoplánovacím podkladom pre plánovaný rozvoj dopravnej mfraštruktUty meSt.a 
~ prie~torového usporialiania jeho územia. útJt>.,M žilina ZIÍhŕňa analýzu súčasného stavu 
dopravy v území a určuje koncepciu jej dlhodóbého rózvoj~. Jeho Qlphoti je koncepqp.é íi.ešeríie 
všetkých druhov doprävy, lqoré sa ·v území realizujú. Jeho riešenie vychádza z podrobných 
analýz d:emograflckých a sociologických údajov, dopravno-inžinjerskych prieskumov 
a urbanistických prognóz. · 

V ~:QlCÍ posudzovania strategick~ho dokumentu boli Zhodnotené jeho predpokladané 
vplyvy na živó.tné prostredie vratane zdravia, (priril'ánte, seJ(tJnq~J.tte, kunmlatívn~. synergic~é, 
krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne i negatívne). Výsledok 
poslidzovanl~je podrobne uvedený v správe o hod11otenL · · 

A. Predpokládané vplvvvsúvisiace.s navrftovanľmi cieľmi strategické/to dokumentu 

Cestná automobilová doprava 
V cestnej automobilovej dop~ve je zása~nÝrn prvkom rozvoja jnfraštruktúry mes~ 

dobudovanie djaľnjc;:e Dl na úsekoch Hričovské Podhradie ·;_. Lietavská .Lúčka - Dubna Skala 
aD~ na ú:;eku Strážov -Brodno. Hodnotenie vplyvov 1,1vedených stavieb na životné prostredie a 
obyvateľstvo bolo vykonané podľa zákona č. '24/2.006 .Z. i., odporúčané opatrertía z prpcesu 
posudzovanili boJi zohl'adnené v rámci ózemQého a stavebného konania. 

Dôležitým pŕvkom cestnej infraštruktúrY je prvá Časť IV. oktližilej ako preložky I/64 od 
dia,i.'ničného privádzača na cestu 'I/18 na Š~beniciach. ZÁKOS je potrebné rozšíriť o predlženie 
ulice l. mája po Ľavobŕežnú s prepojením a úpravoQ ul. Uhoľná. Súčasne je· potreb~é riešiť 
prerpiestnenie autobusovej stanice a vytvorenie integrovaného terminálu. Okrem uvedených 
základných prv~ov cestnej infraštriik1:ÚI'y sú pre· prijateľn~ ríeŠ~ni~ dopr~vy v meste nutné 
stavebné aktivity, ktoré prepoja západ mesta s jeho centrom. 
Rieienie II. mestského okruhu . . .. . .. .. ' . . . . . 

II. mestský okruh- tvória ulice Veľká okružná- l. mája~ Hvi~zdošlaVova- Kátov
Hurbanova uLO.krtlh je na.dm,erm~ zaťažený (vrátane križovatky 'SO Spanyolovou ul.), zasahuje do 
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hl~ynej p~šej trasy pred železničnou stanicou. Analyzovaná holá možnosť zjednosmemenia 
okruhu aj vyčlenenie samostatného pruhu pre MHD. 

Zjednosmerilenie okruhu zvýšenie plynulosti dopravy 
zniženi~ zaťažetiQsti križovatiek 
vyčlenenie samostatného pruhu 
préMBD 

Poznámka: Studované boli obe možnosti zjednosmemenia okruhu: 

+2 +2 
+2 +2 
+l +3 

t1) Zjednosmern~nie v smere h<;>dinovýph tučiqiek. SPleť by známenal ~ast~vov~p.ie vozidiel 
MHD na strane mestSkého centra, kde smérujú hlavné pešie ťahy. Smerovanie by pozitívne 
ovplyvnilo tr?sovani~ v srp~re od 1/64 a ~/61 (I/l~) 0d ]3ratislavy. Všetky po~yby na 
križovatkách s radiálami by bo lf realizované v l'avom odbočení s kolíznymi križováriiami sa 
odbočujúcich vozidiel. 

b) Zjednošm~rnenie proti . smeru hodinových ručičiek. S.mer by zn.am~nal zastavovanie vozidiel 
MHD na strane odľahlej od mestského centra, 'čo by.znamenalo nutnosť prechodu chodcov cez 
kollluriikáciu na ka~dej zastávke M$. ~metovan.ie by pozitívne ovplyvnil~ trasovanie 
v smere od J/18 Martin a od Vlčinie:c .. Všetky . pohyby na križovatkách s radiál am i by boli 
realizované v pravom.,.. bezkonfliktnom odbočení. · 

Zi:nena funkcie Hviezdoslavovej .ul. pôpred že l. st. Žilina a presun II. okruhu cez predlženu ti.l. 1. 
mája na ul. Qhol'n.á aKysuck~ zmení priestorovo celý okn,Jh, prináša aj zmenu vjeho 
d~fino:vanom zjed_nosinernenr. Ulicu Uhorná.je nevyhnutné ponechať v dvojsmern~j prevá4zke 
vzhľadom ·na radiálu. ul. Kysucká a jej pripojenie na IL okruh. Rovnako ul. Kysucká je rititné 
zacho:v(;tť v obl)jsmernej p~mávke po celej dtžke, z čoho vyplýva nutQ.osť zachqvania podjazdu 
til. l. mája. popod železničnú ttať ako obojsmernej komúnikácie. 
Návrh obsahtije úpra~ sm~rovania IL okŕ.uhu takto: 
-- Zjednosritemiť okruh od križovatky. ulíc Veľká okružná - Hálkova v smere na križovatky ulíc 

Vel'k& okružn~- Komenskéhq - .Spanyol_ova- Predmestsk4 .. MHD viesť v oboch smeroch 
s j~dnýrn protismerriýr:ri pruhom. 

- Časť okruhu od križbvatky ulíc Predmestská - L m.ája, d'alej po uli~iach L mája -;. Uhol'n.á -
Kysucká po .križovatku u !fc Kysucká- Hviezdosl~vova viesť obojsmerne pre všetku dopravu. 

- HviezdoslavoVa uL na úseku ul. l. mMa - ~st. ,Ži!.ina - Kysuck~ i~Q pre MHD a dop~vnú 
óbsltihu, 6sek popred žst. len pre MHD. · 

- Úsék ul. Kálov obojsmerný po OC Mirage pré všetku dopravu, od QC Mh:age cez ulice 
Hurbanova ..., Legionárska obojsmerne .len pre MHD a dopravnú obsluhu. Ostatnú dopravu na 
ÚSeku úplne VylÓčiť. 

- JI. okruh pokračovať jeqnosmerne pre IAI) po Hollého po križovatku sJánošíkovou. Ďalej 
obojsmerne po til. ·Murgašová - Vel'ká okľu.žná pó !qižovatku s til. Hálkova,. 

- V opačnom smere o1cruh viesť od križovatky ulíc Hálkova- Vei;ká okružná po uliciach Veľká 
.oknizha, Milrgašova, Jánošíkova s následným rozdelením dopravných pr&dov po IJL 
Kmeťova, resp. BrátisJavská a Sasfnkova. ·· · 

Uvedené ,riešenie znamená udržatel'né intenzity v zóne a vytVoreni~ funkčného pripojenia centra 
mesta na jeho západnú časť spojením ut Jánošíkova a Cestárska. ·· 
Pozitívne vplyvy- zvýšenie plynulosti dopravy, zní~enie zaťaženosti !rrižova:tiek, zníženie .emi~ií 
z dQpravy, plynulosť a čas<;>vá úspora pri presunoch v rámci mesta, zvýšenie pl}'nulosti a 

l rýchlosti MHD a čaSová úspora prepravy. 
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SvecifickV cteŕ: Clastkový cieľ· 
Prip9jei)i~ predlženia ql. l. 
mája, 
Mimoúrovňové kri~ovanie 
so žélezriičriou traťou: 
a) foi1Ilo~ podjazdu 

b)formou nadjl}zciu 

možné realizovať s ukon'čením p.r:e.d 
križova~kotruUc I. mája -Milcdva 
ul., s možnosťou smerovania. 
doimwy ·po výjazde .na ul. Milcova·
Dlabáča-Hviezqoslávova. 
Smerovanie predpokladá opätovné 
pt~pojenie ulíc Plabača 
a Hvie2;dosla:vova. Smerovanie by 
v prípade rozširenia ul. 1 .. mája · 
Uinožn.i.lo .zachova,ť jednosmetm,í 
dopravu na II. okruhu po 
Hviezdô$lavovu ul. 

-1 až+2 

výjazd zasahuje ku križovatke so ..:J až +2 
š_~efártikovou ul. a vylučuje 
zapoJenie til. l. mája ·do 
jednosmernej_ do_m-~ na U. okruhu .. 

+2 

+l 

Poznámka: Obidva študoVané varianty Výchádzajú z predpokbtdu, že predlženie ul. l. mája po ri l. 
Uhol'ná a Ľavobrežná bude obojsin~mé: V oboch variantoch je nevýhodou nutnosť 
priestorového ~áhu do súčasného areálu ~utobtisovej stanice.. Nutnosť zachovaniá clopravnéhó 
prepojenia ul. l. mája - Hviezdoslavova vyžaduje rozšírenie uľ. l. mája ojeden ja:zdny pruh 
v každom smere, Io@lízova:ný vedľa novej k.omunikä~ie v $lrteŕe ii~ Ľavobrežnú. Jazdné pruhy 
zasiahnu do územia súčasného _parkovacieho pruhu a do chodníka pozdÍž autobusovej stariiC.e. 
Na druh~i strane zasiahnu do are~lu. žSR. 
Prepojenie ul. L mája v}'tvára novú časť IL okruhu po trase 
!i Ľavobrežna a na ul. ul. l. m~ja - Uhoľná - ~ysucká -
Uhoľná. Kálov a pri plánóv~ripm ro.zšírenJ ul. 

Kys~ckii umožní vylúčiť dopravu 
s výnimkou MHD spreCI :železničnej 
stanioe 

+2 

vytvorí predpoklady pre plánovanú ~1 áž+2 
zmenu po.lohy autobusoveJ stanice 
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l do termin~lu integrovanej dopmvy l l 
.na úhoľrrej ul. 

Pozitívne liPlyvy- zvýšenie plynulosti dopravy, zn:fžením .emisií z .dopravy, časovou úspora pri 
presun~.c11 v rámci mesta. · · · 
Negatívne vplyvy - záberom nových plôch pre výstavbu äutobusovej st:äriic~, · vplyvy poč~s 

. vfs~vby. ·· · 

:'"Stta't.~lilidY~~kĽ: J11~~e,~ie ii. iiu:s~kdliR- dk.i:iilw ,. 
.. 

. , Jip_(lnQt~nie_,zv,úi:v.YU. n~~ ::::::: . " 'jl"~ :· ;_1 

':·$P~~-~'jj'(fjljfH'•"f;:YJ'~=: ~-:~ ~~ ~· ·. :·: .... ~ · ciasiii&.vý~é.'I~Ji' .. ·· · .. ·· ........ ' < ',.,... ' ' iio~kfzr_, ·· o6Y.Va~ei~sfv9 · . . eCl . C -J{#L:.·' ·:.: ... 
Pripojenie N~mocriiée J.>ripojenie n~ ul. Nemocničná ,_ -laž+2 +2až+3 
s poliklinikou (NsP) polovičná križovatka s pravým 

~j~d~m a vÝiazdom 
pre pripojenie z centra mesta o o 
zacpov!i.ť súčasné prlpojenie vratnou 
vetvou spodmierikou zablokovania 
priameho vstupu z ul. . Nemocničná 
nové parkovisko pre návštevn(kov -1 až-+2 +2až+3 
NsP v areáli, zm~na_ Qrganjzácie 
dopravy v ateáli nemocni~~ . 

Pozitívne. vplyvy - zvýšenie :p~ynulosti dopmvy, zníženie emisií z dopravy, časová úspora 
zvýšenie konifortQ pri parkovaní, zv:ý~c;Jhie pl;ynulosti ·~rýchlosti J)repravy pacientov. 
Negatívne vplyvy - zábeF nových plôch pre potreby výstavby pripójeniá na Nemochi.čnú i.Ilic.u 
·parkoviska, v ateáii nemocnice, vplyvy po_čas výstavby. · 

N~pojenie AZlš 
. : ·'~lásikov·~:ci'el'' .; :. >:i' ' . ·• ·· · •. ~-'· ·· . . , o:.y · ·- .. . .t .. ,\,:·:. r · .. 

.nw.st cezrieku V ~h s pripojením 
·na ul. Ľavobrežná v lokalite trasy 
pešej lá.vky 
Alternatíva l: využitie vratnej vetvy 
Ľa:vobrežná v križovatke s ul. Na · 
Horevážf podl'a ÚPN-M Žilina. 
V opačnom smere AŽIŠ .. .,... Teplička. 
prepojenie pripojením AŽIŠ ha ces!il 
111583 

•.. 

-2 až+2 +2 

Alt~tnatíva2: zac.hovanie pravých -2 až +2 +3 
qdbočení a riešenie opačných · 
snieroy len cez pripojenie na: cestu 
ii/583 . . 

Poznámka: Riešenie pd pojenia AZlŠ . . . 

a 

a: 

Návrh mosta ·cez rieku Váh s pripojením na ul. Ľavobrežná . v lokalite trasy pešej lá:vky, 
Pripojenie na ul. Ľavobrežná je možné len prE{vými odboč~riiami . . ProQlém je riešiterný dvoma 
spôsobmi: ·· 
a) Využitím vratnej vetvy ut Ľavobtežná v križovatke s :ul. Na Horeváží podl'a ÚPN·M Žilina. 

V opačnom smere AŽIŠ -Teplička by bolo prepoj~nie re~Ii:zované pripojením AŽIŠ na cestu 
II/583.., ktoré bude ·realizované _podľa projektového návrhu 
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b) Zachovaním 'len pravýc~ odbočení a riešením opaGných smerov len cez pripdjenŕe na ~estu 
II/583. Z po.hi'adu pr~~Pold~danej zaťaženosti ÚGD-M.Ži.liria odporúča tento variant. 

Pozitívne vplyvy -:- zyýšenie plynulosti dopravy, zníženie emisi! z-dopravy, zjednodušenie 
dopravy c;lo 9iel'a AŽIŠ, plynulosť a časová úspora pti pre5ui:loch v rámCi mesta.. 
Negatívne vplyvy - záber nových plôch pre. potreby výstavby pripojenia najm~ v priestore 
premos_tenia Váh1,1 s momý:m vplyvom Jja hornínové prostredie, pc;~emné a povrchové vody, 
nadregionáln)' biokoridor Váh a bicitú v prípade havarijných situáCií počas ·výstavby. V prípade 
možfiého vplyvu na nadregionálny biokor~dor Váh je p0trebné prijať opatrenia s dôrazom 
minimalizá:cie l:>ariétového efektu Iia biokoridor i faunu (V áh je ťahová cesta vtáctva 
interkoritinentálrieho významu). 

$tiáiegjc_ký cieľ: -läeš.et#e prepp}ení zápgd- c.en(rym 
.Snécili~kY.ciď:-
Prepojenie ulice Ces~ka 
a Mudroňova s ulicou 
Jánošíkova 

Prepojenie ulic~ 
sai~zfánska-Žitná 

Prepojenie ulíc Kamenná 
a Bytčická s cestou I/64 
(MetrO) ponad ld.. Dlhá 

člastkOV,_V ciel' 
spojenie novej tr~sy rr. okŕuhu 
s obytnou zónou Rázusova 
a náSie~ne c~Jou západnou časťou 
mesta. 
vhodnosť prepojenia pre osobnú 
dopravu a pre autobusy MHD 
al~ematívne prec,ilženie po ul. 
Brat_islavs~á jevzhi'ädom na. Výškové 
pomery a podj~dn~ výšky možné len 
pre o~obné vozidlá 
priame pripojenie centra mesta 

nevýhodou je: nutnosť 
mimoúroVňového kríženi~ 
železničnej trate a vjazd do 
komplikovanej križovatky ul. Žitná -
Ški.Jltéiyho, p() oclklort~nf nákladnej 
dopravy z ul. ŠkultétYho by malo 
zaťaženie križovatky klesnúť 
predlženíin na ul. Kamenná vznikne 
prepojc;:ní~ do priemy~~]nej zol)y 
s výrazným odľahčením ulíc 
Bytčická, Dlhá, Kame.1_1ná v ~mere na 
Válwstav a tiež okružnej križovatky· 
Váhostav 

-l až+2 +2 

+2 +2 

-1 až+2 +2 

+2 +2 

-l až+2 +2 

-1 až+2 +~ 

Poznámka: Pri an~lýze súčasného stavu dopra'Vnej infraštruktúry bol uvedený ako jeden zo 
základných dopravných. problémov .Žiliny nedostatok prepojení medzi západnou časťou mesta 
a jeho centrom. 
Pózitívne vpo/vy - odľahčenie intenzity dopravy z· iných mestSkých komunikácií, zvý~enie 
plyn_ulosti dopravy, zníženie emisií z dopravy, časová óspora pri presunoch v ráméi mesta, 
2jednodušenie dqpravy do ciera AŽIŠ, plynulosť a časová úspora pri presunoch v rámCi mesta. 
Negativne vplyvy - záberom nových plôch pre potreby dobudovaní prepojovacích komunikácií, 
vplyyy počas Výstavby. · 
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~s:p:; .. ··wrk--:'~···~r :'0::::: :':' ·· ;· -~~r'li·~· -.;;· ·"t · ··_· · · . · · ... " 
: ~':ziQž'ky: ZP> •. ·<)tiv~atei;siYQ : , .t?.ClU~_.tÝ-fC.le _;. ;:,, f: .-l:": li ~' l!$t ~YJ!it:~e 1 

.. ' ': .,._,, . · ., ~. ' 

Ulica Vy&pko~kolákoy ~pr_iwa súčasného nevyhoVujúceho -1 ~+2. +? 
stavu -rozšírením·na plnohodnotnú 4-
pruhovú komunikáciu po pr~ojeni.e 
na Rosinskú cestu a jej predlženie 
v lokalite fy Galimex po plánovaný 
IV. okruh 
úpravaktižQvatky s ul. Tajovského -1 .až+.2 +2 
iía veľkú okrúžnú l<ťižovatku 
zrušenie ~alej okruž11ej križovatky -l až+2 +2 
Lidl pri plavárni . 
rozšíreni~ malých okružných 
križovam;k pri OG Dubeň 

-1 až+4 +2 

a Kaufland o jazdný pruh po okruhu 
·vyb:U.dovanie okružnej kdžov<\tk)' -l až+2 +2 
pri ODNay 
vyh_udovanie vel'kej okrdžnéj -l äž+2 +2 
križovatky 'Pri VUD s plochami pre 
otočenie a odstavenie vozidle! MHD 
výstavba novej križovatky s ul. -l až +2 +2 
Rosinská 

Poznámka: Upravaa,predlženie jednejz hlavných radiál mesta- ul. Vysokoškolákov. Súčasťou 
úpravy Je zmena väčšiny súčaSných križovatiek. 
Pozitívne vplyvy - zvýšenie plynulosti dopravy, zníženie emisií z dopravy, časová úspora pri 
eresunoch v ráind mesta. 

((:omunikádí, Negatívn~ vplyvy - záber nových plôch pre potreby dobudovaní _prepojovacích 
vplyvy počas výstavby. 

' §iriii~g{cky ·c.i.et!,; ·Prep(Jjenié pr!e~tJyselllých z!J" P.riemysei11á -,- · -Hodnóte~ie. ·vplývu na: ' · 
,J(W6eniz.a~.-'·" '> .... ·.~, ·~: , : ·: , ·_ \,, ,:: \ '"' ::.-' . ,_ ~í; · ...... ~ · •.. ·:., •. • • . .. . ....•• : ·, .. · , .. · .. 
· ~c.~ -··· :-~::~~~~~~;:·'•"' i '' ; <'; . .•.. ,, .fžt: .. ... ;.; ... , . '·'"" ň . '•" ' .. . : . 'i~. - . ' ' ... ' 
· "'MeC.l.!•J!~Y -.C.(~/: ... <: ;,.;,: '~ .r; ·"·-:l!l~(!{Qvv,c_IJ~J- : .-.. . : •... ,.._, .: : :.'.1 .:: .-: ,, · . , zló~.l\;.r ·:~._,. · dbyyateľs.t!Vo·· 
Prepojenie priemyselných · zákaz vstupu pre nákladné vozidlá +2 +2 
zón Priemyselná - na ul. Škultétyho, aj .Závodská 
Kaŕneruiá smerovanie nákladnej dopravy zul. +2 +2 

Kraguj~vská a Priero;y~elná~ po J/61 
-Kraguj~vská- Rajecká- Dlhá-
Bytčická .- Kamenná 
zmena dopravného značenia na +2 +2 
ceste I/60 v_ úseku Rondel - prieplet 
s cest.ou'I/64-- Rajecká 
rozšírenie ul. Bytčická na úseku od .:1 až +2 +2 
podjäZdli ul. Kainenilá po . 
križovatku s ul. Kamenná 
urýchlenie výstavby IV. okruhu +2 +2 
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v úseku. križovatka I/64 (Metro) ul. 
Kamenná ponad ul. Dlhá 
uv~žované aj prep()jením ulíc 
Cestárska-Mudroňova-Dolné 
Rudiny okolo SPP, ktoréje 
nevyhnutné opätoVne· sprejazdniť 
a využiť ako alternatívnu trasu pre 
nákladnú d.opJ:!iVU Priemyselná ul. -
Rondel 

+2 +2 

Poznámka: Prepojeni~ zón bolo riešené obchádzkovou trasou v s~ere Kragujevská - Mostná -
Rajecká ....;. Dlhá - Bytčická - Kamenná. Trasa vedie po cestách l. triedy I/61 a l/64 a po 
miestnych komunikáciách DlM, Bytčická, Kamenná. 
Pozitívne v.zjlyvy - odľahčenie niektorých časti .územia najmä od nákladnej dopravy a dopravy 
vi~;za:n.ej na priemyselnú, zónu. Priemys~Iná - Kamenná; zvýšenie plynulosti dopravy, zníženie 
emisií z doprav)', odľahčenie niektorých obytných častí od dopravy, 
Negatfvne vplyvy - záber nových plôch pre potreby dobudovania komunikácií, vplyvy počas 
výstavby. 

Stráteiiickv cieľ: Ri/&enie· zóny St>.linkv-- iJ.ô.rik -íi:~-~po_t~ói~ yply..v:li •na; · l 
Spi . ffic{iý • l' . . !!Cl . .. · ·C#é : · Ciasik_ový ckl' zložky ZP . obY:Vát~i~s.tv.o: · · 
Riešenie zóny Solinky - prepojenie ulíc Borová- Gaštanova -I až+2 +2 
Bôrik vo vnútri sídliska, ktoré výrazne 

odľahčí výjazd ul. Borová-
Centrálna 
úprava križovatky ul. Centrálna- -1 až+2 +2 
Rudnayova: """Borová, rozšírenie 
o o.dboč.ovacie pruhya zrušenie 
vjazdu do áreálu základnej škÓiy :z; ul. 
Centrál ná 
úprava križovatky ulíc Pod hájom - -1 ~+2 +2 
Centrálna - Obvodová s doplnením 
vetvyBôrická c;esta a následQý:m 
pripojením na Oravskú cestu 
~križovatku ul(c br~vská - Rudnaya, 
UGD-M Zilina odporúča križovatku 
riešiť ako:malú okružnú 

Poznámka: Pripojenie-ul. Borová na ul. Centráhui je . dopravne sUn o problémové vzhľadom Ija 
križovatku ulíc Centrálna - Rudnayova - Borová. Dopravne problémová je celá oblasť styku 
Soliniek s mestskou časťou Bôrik. Návrh obsahuje tri základné opatrenia na zlepšenie dopravnej 
situácie. 
Pozitívne vpl_w.y - zvýšenie plynulosti dopravy, zníženie ~misií z dppravy, časová úspora pri 
presunoch v rámci mesta. 
Negatívne vplyvy - záber noVých plÔch pre potreby dobudovanif:l komunikácií, vplyvy počas 
výsta.vby. 
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Riešenie 1<!ižovatky ulíc vytvorenie nového pripojenia Cesty .:t až+2 +2 
Cesta k Paľovej búde- k Pal~ovej búde na ul. Univerzitná 
Univerzitná ul. s normov:ýrní zakružovacírni oblúkrrii 

zaslepenie oboch existujúcich 
vjazdov ,na ul. l.Jniverzhná vo 
vzniknutých pŕiestoroch vytvára 
podmienky pre obsluhu existujúcej 
,stavby 
vzhľadom na šírkové usporiadanie 
cesty N~ Malý !i.iel navrhij.je sa po 
celej dÍžke od križovatky .s .ul. 
Bôdcká jej zjednosmern~nie 
(pokračovanie súčasného 
zjednosmernenia na úseku Bôrická -; 
Voienský cintorín) 

o o 

o .-2až+2 

Poznámka~ Križovatka ulíc Cesta k Paľovej búde a ul. Uiiiveriitná nadobúda dopravný význam 
nov<)tl výstavbou v priestore medzi oboma ulicami. SÓČ.asné pl.'jpojertie je . nevyhovujúce 
vzhľadom na stavbu v strede existujúcej križovatky, ktorá V podstate vYtvára dvé. križovatky 
a tiež vZhľadom na komplikované pripojenie úzkej cesty Na Malý d'iel. · 
Pozitívne vplyvy - reorganiZáciou dopravy, zníženie emisií z dopravy. 
Negatívne vplyvy - pre časť dqtknutého bývajúceho obyvateľstva sa jedná o vplyv negatívny 
najmä z hľadiska dopravnej vzdial~ncísti a zvý_šenia čaSovej náročnosti pri presunoc.h v rámc.i 
mesta, záber nových plôch s možným dopadom na horninové prostredie a podzemné vody v 
pdpaqe havarijných sitoácif počas realizácie naPóienla Cesty k PaľoveJ búde na Univerzitnú. 

: 'S,trai~gR;Iiý_ · ciel'ť Rieš(mi( }f'ŕižovatky'· Mie K ciiitor(nu. ·-'- •; ~·- iJlodnotenie v:piyvWná:· . 
. i ''~~iliid'iriuiiiilJI;V/ki:íib.t.d 'v:llifndV.i/' t. ;,;;·· .. r ·. ·. ·, .: .. ;·;: : .. ~ · ;·:: · ' · . · .. · ·' 
:' }.čt .~' ·· .~iil't · . :_ ' ·; ·. · ; -Oiaitk.().v' ;cJ~1'-· . · · .. : ·.,_, : .at~)'stvQ 

Riešenie križovatky ulíc výhľadQvé pre<:llžovanie IV. okruhu +2 
K Cintorínu.- navrhovaná od ul. Kamenná ce:z; a~novú v smere 
IV. okružná v Bánovej na Hôrky a Ovčiarsko y _aánovej 

pokračuje po Bitarovskej ce~te a na 
križovatke s cestou K cintorínu ďalej 
QOYou vetvou krížovatky k cintorínu. 
Následne sa pripojí ria. t.rasti s.účasneJ 
pqľnej Ce$ty a novou križovatkou na 
·ul. Družste\Tná 

Pozítívne vplyvy - reorganiz~cia dopl'avy, zvýšenie plynulosti dopravy, zmzeme emisií 
z dopravy, odľahčenie niektorých mestských komunikácii, Čá$OVá úspór~ pri presuno~h V rámci 
me~a. · · 
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Striz.tegický cieľ: lii~$.~t#e Kuzmányho u/ice H9.dnoteni~ vplyvu na:: 
Spect/ickJ cie.!': Ciastkol'Ý (!ief. zložky ZP Qbyv~J~Í!~ty9 
Riešel).ie K~zmányho ulice ulicu ponechať len pre MHI) o +2 

a pridať jej funkciu dopravnej 
qbsluhy pre charterovu autobusovú 
dopravu 
na súč!i$1l()Il'l parkovi~}c)l pri o o 
Poštovej banke Na priekope ~iad.iť 
zastávku pre zájazdové autobusy 

Z hľadiska vplyvov na zložky ZP i na. obyvateľstVo sú vplyvy totožné ako v súčasnosti. 

Statická automobilová doprava 

Pre určenie Výhľadovej potreby patkovacfch stojísk a ods~vných mi~st sa vychádzalo 
z údajov o nových a:Idivitách v území. · 

Výhľadová potreba parkovacích stoHsk a odstavných-miest 

Etapa 1-návrhdo roku 2025 
Predpokladané nové aktivity do obdobia roku 2025, ktoré budú vyžadovať nové 

parkov~cie stojiska: 

Sttategfcký efe/'; St(ltická l!l!(Omobilová dqpra:va- výhľadová ' Hodnoteni~ vplyVu na-:c. ·· 
pofreb.f;L.parkovacích a odstavných miest, etapa L - nál!i'h do 

' 
r.Qk.f!.o.2]i2.5 , -.- .: . : 

" ~< ' ' 

. špeéílicki ~iel~: Ciasiko.i!ý' čiid' ,' :: .. . r: ' .' .. -· n<.žkľZP :Obyyatérs_W.o: 
reko1.1šttukCia autobusovej 400stojf~k 
stanice 
výstavba nového OC na uL 185 stojísk 
Vysokoškolákov: KlKA 
rozšírenie EORQPALACE 219 odst&-vných mi~st 
rozšírenie OC Dubeň. na 975 rozšírenie. o 48.5 stojísk 
PM 
polyfunkčný komplex Dve 324 stojísk v podiem nej garáži 
veže na ul. Vysokoš}{olákov 
výst~vba mestských bytov, 116 odstavných miest 
uL I<. Pal;ovei Búde -2 až+2 +2až+3 
športové centrum ul. 70 stojísk 
J<arpatská, 
Petzval ov a, 70 stojísk (hromadná garáž) 
PetzValova-B?ničova l.OO stojísk (hromadná garáž) 
VlčiiJ.Ce, Obežná ul., OC 475 stojísk 
ColorPark 
Makyta, rekonštrukcia 77 stojís~ 
areálu 
,FNsP ro~írenie o 54 stojísk 
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Studničky, Wellpaŕk 76 ~toj(sk 
rio vé parkovanie vo. dvore . 
vedľá hot~la Po lom· 

98 stojísk 

ul. Suvorovova: 94 ,stojísk 
Dotnino, rozšírenie 45.stojfsk 
:parkoviska 
o_bytný sú1Jor,Hájik- · 720 odstavných miest, 24,50 stojísk 
Hntdisko (hromadná garáž) · · 
obytný súporRudigy l. 8.45 odstavný.ch miest, 198 stojí~k 
revitalizácia komplexu 
Eleldn}tní hil StefánikoWj 

100 stojfsk · 

uL · 
Pozn~mka: · N~wrhóvitná činnosť .od l OO. do 50.0 stojisk pooliéha 'zisťovaciemu. konaniU, naď 5QO 
'stojísk povinnému hodnoteniu podľa zákona č;,24/2006 z" z. 
Pozitívn.e. vplyvY,- zlť1pšeníť; situácie v parkovaní, u spora času; zabezpečenie plyr:túlosti prem~vky 
- elírriiriácía stresových:javov. ·· · · 
Negqtívne vplyiiy ,... záber nových plôch~ vplyvy počas Výstavby. Počas IJrevádzky imisná a 
hluková záťaž. 

Etapa IL -výhľad do roku 2045 
Vo výhľadovom období sa ptedpold.adajú d'alšJe ·1iktivity rili území mesta, ktoré generujU,. 

potrebu hóvfparkovaCích a, odstavných Ítiiest v území. · 

~ 14 qqstavných miest + 250 stojísk -2 až +2 +2 až+3 
v hromadtuf odz~rnňe· aráži 

Haj!k -Br;tdová; :{SV cca l 300 stojísk (na teréne 
a v hromadne· aiáži) 

Pozitívn~ vplyvy- zlepš~rtie $.ituáci~ v par}(ovan,{, (~spor~ času, zabezpečenie plyntdosťi pt~mávky 
- eliininácia ;strésovýc~ javov. · · 
Nega#vne vplyvy - zá&er novýcil plôch; vplyvy :počas Výstavby. Poč~s prevá(Jzky imi,~ná a, 
lilukov.á :z;Afaž, možné éliminovať rea,lizációu o atrení. 

Návrh na umiestnenie parkovacích a odstavných plôch a objektov statickej dopravy V' centre, 
Jedným ;l princíp.ov ri~š~nia dopt!i.vY v c~n:tt~ mesta Je r~š~rikGi!l vstupu osobných vozi4iel 

do vnútra druhého mestského okruhu svýnimkou doprávnej obsluhy. 'Ponuka parkovacích 
a odstavl)ých miest, zrušených v čentre tn:~ťa, ·~a zvýši vyl>u.dovanírtt parkovací6h <;{qmov niirpo 
druhého okruhu. , , 
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Strategický ciel': Umiestnenie parkovacích a odstavných plôc/z· Ŕ()dnotenie vplyv~ na: 
a objektov statickej dopr.avy v centr.e, .návrh rok 2JJ25. -
Specifický ciei': Ciastkový Ciel' ZI()žkyZľ ob:Vv~t.el;stvo. 
PD 1 na uljei Hollého (A), 500 ~tojísk 
1PP+2NP 
PD 2 na ulici Hollého (C), 200 stojísk 
IPP +2NP 
PD3 na uli:Pi Sasinkov~ 500 stojísk 
(B), lPP+ 2NP 
PD 4 na ~líci Kmeťova (b), 250 stojísk -1 až+2 +2až+3 
1PP+2NP 
PD 5 na unqj ľr~dmes~ská, 60Q stojísk 
(areál býValá Makyta), 3NP 
PD 6 p_ri a:útob~sovej 4~0 stojísk 
stanici~ 1 PP 
PD 7 pri futbalovom 600~ójísk 
štadióne, 3NP 
PD 8 mi ulici Stefánikov~ l 04 .stojísk 
revitalizovaný objekt 
Elektrární, lPJ,> .. 
Poznámka: PP -podzemné podl~ie, NP- nadzemné· po~ilažie 
PoZitívne vplyvy- zlepšenie situácie v p11rkovaní, úspora času, zabezpečenie plynulosti premávky 
- eliminácia stresových javov. 
Negatívne vplyvy - záber· nových plôch, vplyvy výStavby. Počas prevádzky imísná a: hluková 
záťaž, možné eliminovať realizáciou opatrení. 

Návrh ná umiestnenie noyých parkovacích a odstavných plôch na sídliskách 
Aj na sídliskách boli za účelom skvalitne.nia podmienok pre statickú dopravu vytypované 

lokality, ktoré môžu byť využité na výstavbu a prevádzkovanie parkovacích domov a plôch pre 
statickú doprav~. 

.$tratefiický de?': Uniiestnenfe ~zovýdh par(wvqcích a od~tavných Ŕodnot~l!ie vplyvu ~!l: -

plôch 11.0 $.Ídliská.c;h, -výlzl'ad r.ok 2045 
Speci}ický dei': -étiiS/kQVÝ eJ~}' Zlo~kyZrP Qbyyatel?sfv() 
·pn v ptie'store bývalých 300 stojísk 
PCHZ,3NP 
PD v priestore areálu SAD, 300 stojísk 
3NP 
PD vedľa NBS na Hlinách 40 stojís~ 
3, parkovací systenľ: 3-4 
podlažná veža 
HGIPG v priestore 385 stojísk 
rozšíreného centra, Rudiny 
1PP 
HQ!PD pri Sportovej hale 500 stojísk 
(tzV. Korytn~čke), IPP + 
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2NP 
PD pre ,polyfunkčné .objekty 
(pl~novaná Kli<.A) pd ČS 

150 stojfsk 

OMV na ul. "2 až+2 +.2 až +3 
Vysokoškolák9v · (vedľa 
Žilinských komUnikáCií), 
l PP 
HG·na ul. Obežnej, Vlčince 90 stojísk 
2, nadzemné podlažia 
H<:tna ul.Timravy, Vlčince 
2; l PP a 2NP .. 

180stojísk 

HOna Solinkách ,pri ulici 90 stojísk 
Centrálna v priestore 
muniestoZbemých surovín, 
NP 
HG/PG v priestore Hliny 6 - 210 stojfsk 
Rudiny 2, 3 NP . 
l-:IG Solinky, ~L Obvodóvá 300 stojísk 
pri obrati.sku 1in,i~k MHD, 
pre účely športovo-
rekreačného areáli.1, 3NP 
HG na Hájiku Pri ot.očke 60 stójísk 
MHD na ulici Dadanova 
ulici aleb() HO na križovatke 
ulíc PetZ\Ialova a M.Bela 
(ak to geotechnické 
podmienky dqvolia), NP 
HG pod ihriskom na·ulici 
B~ničova: pri ZŠ (s ihriskom 

80stojísk 

na.streché) ná Hájiku, PP 
Hd n~.križovatke ulíc 95 ~tojísk 
Petzvalova a l Hŕonca na 
Hájiku s ihriskom na 
streche, ·PJ> 
Poznámka: Hd -hromadná garáž, PD- parkovací dqm 
Pozitlvne vplyvy- zlepšenie situácie v parkovaní, ú~porá časti, zabezpečenie plynulosti premávky 
- elimináqia stresovýchjavov. 
Negatfvhe vplyvy - záber nových plôch, vplyvy počäs výstavby. Počas , prevaďzk.y imi.sriá ·~ 
hluko:vá záťaž; možné eliminoväť re.alizáciou opatrení. 

Strana 24 z 4Q z. rozhodnutia č.j.: OU-zA.;QSZP3.;20l6/Q03333-009/Hnl 



Návrh na umiestnenie noyých parkovacích a odstavných plôch v ŽU a AŽIŠ 

Str.at~gjckj cieľ: tJmi'!stne~Jie nových parkoyac(ch a:odstavliých Hodnotenie vplýVu,iíá: · 
plô.ch h.a . .si'iJ.li$kách, _výhľad ŕo/c 1045 

. . . 

'špec~/ilký cit!l': Czast/covj dei' ZÍožkyZP obývät~i'stvo 
PD pri plánovanom 500 stojísk 
kongresovom centre -2 až+2 +2až+3 
y areáli ŽU, NP 
PD pre AZIS -areál 240 stojísk 
žiliriskéh9 športu, ~NP 
Pozitlvne vplyvy- zlepšenie situácie v parkovaní, úspora času, zabezpečenie plynulosti premávky 
- elimináCia stresoVých javov. . 
Negativne vplyvy ~ záber nových plôch, vplyvy počas výstavby. Počas prevádzký imisná a 
hluk()vá záťaž, možné eliminovať realizáciou opatrení. 

.Návih na umiestnenie záchytných parkovísk 

Strategi.eky ~;íe/1: tlmíestne~ie IJQvých parkqvacfc.lz a odstavnýclz · 
v.lô.ch na.sid.liská.clt, vý!iľadro_k2045 · ' 

Hoélnotenie -rylyvq na: 

sve.cific;ký. pier: Čiastkovi-ciet' Zložky ZP obyvatel'stYo 
ZP1 - v smere od 360 stojfsk 
Bratislavy je možné 
využiť priestor oproti 
futbalovému · štadiónu 
v Strážove 
ZP2 ". v smere od. Martina, 500 stojísk 
priestor bývalého areálu -2 až+2 +2 
HYZA ria ceste III~ 
Z~3 - v smere od Cad.ce, 500 stojísk 
plocha súča5ného 
autobazáru pri moteli 
Anita pri ceSt~ I/ll 
,ZP4 -v srne~e od 500 stojísk (môže byť aj 
Pdevidze, pri~stor pri dvojpoqlažilé, l 000 stojísk) 
pripojení 4. okružnej na 
cest!! I/64 
Pozitívne vplyvy- zlepšenie situácie v parkovaní, úspora .času, zabezpečenie plynulosti premávky 
- eliminácia· stresových jav()v. 
Negatlvne vplyvy - záber nových plôch, vplyvy počas výstavby. Počas prevádzky .imisná a 
hluková záťaž, možné elihiinovať realizáciou opatrení. · · 

orientačný' a informačný systém statickej dopravy . 
· Dobré fungovanie a optimálne využitie parkovacích plôch je podmienené 
informovanosťou užívateľa o Il10žnostiach parkovania, podmienkach a prístupe kparkovacim 
plochám a parkovacím domórri. Preto sa odporúča vybudovať jed1;1otný ~nformačný systéin, 
rta základe ktorého sa Užívatel' môže orientovať' a zvoliť vhodné.riešenie: 

Strana 25 z 40 z rozhodnutia č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/003333-009/Hnl 



Regulácia statickej doprävy 

;i's._tt.l!!~Jt.ic.íwlii.i~l~: 'Rkf!JJliíéNätdtif;k~ft!ir/Jr#J~y,,~ (·i . •.• :·· .. ~- ,: .. : : ~;.í{~_dňóJ~Jijth~pl~.U)úľHr:· .. 
:·sP.e&tJ;}'Jlft~lelf:~: · ·: _ť;t <!,, · ; -:··· : SileQiJJ~/cy;: Cie.l! ~- ~. '. · · _; . , . " · · .... · : .i • zJ.a.žJ.tY~zír~ : J>bY:Y3t.~l'$w~( : 
Regulácia statickej výstavba záchytných parkovísk P +. ·"l .až +2 +2 
dopravy- Infraštru.ktúm~ R. na uplatnenie, zá~hytnéJw ~YS.t.~mu 
opatrenia v rámci na okraji mesta: s motivačným 
parkovacej po litJky prvkom, parkova,cf list ok ako lístok 

na MHD do ine.stä 
postupne redukovať stojiska O +2 
v c~ntrálneJ mests{<ej z.ône 
výstavba parkovaCích stojísk na -l až +2 + 2 
úrovni terénu v ľ. etape vtrti.este: 

.. plánovaných parkovacích domov 
výstavpá.hromadných garáži -+až +2 +2 
s finančnou spoh.i(lčäsťou 
obyvateľov (s mo.žnosťou oqpredaja 
c{o vlastníctva) 
~viesť celoplošný koncept +2 +2 
upokojovania dopx:ayy v .meste 
zavádzaním Zóny 30 na obslužných 
komun'Ikáciách, $kv~litňovaním 
cyklistick~i a pešej infraštruktúry 
Sk:Valitňóväť a . ptefetova:ť MHD +2 +2 

Fozitfvne vplyvy - zlepšenie situácie v parkovaní, odbremenenie dopravy v m~ste, upokojenie 
dopravy vo vy'Glenených zónach, skVallmeníe cyklistickej a- pešej iQfraštrulctúry. .. 
Negatívne vplyvy - záber nových plôch, vplyvy počas výstavby, Počas p,revádzky imisná a 
hluková záf~, možn~ -eliminovať realizáciou opatrení. 

Pešia doprava 
Základným {5rincípom musí byť preferencia pešieho pohybu V hr~riicia.ch mestä. B.11.d.e 

potrebné na pešie z6qy; ktor~ boli vybqdované nadviazať a vytvoriť hlavné pešie komun'ikácie 
vychádzajuGe z hisU>rického jadra mesta, ktor:é by . umožn iii chodcovi be~pecný pohyb 
do všetkých sídlisk situovaných po obvode centra. Hlavné pešie komunikáCie umožňujúce 
plynulý pohyb v oboch smeroch by boli doplM!l~ ~ieťo11. vedrajších pešíc;:h ~otnuni]<ácjí 
prepájajúcich vzájomne pešie .komunikácie do sxstéinu umožňujúceho pohyb chodca po c.elóm 
meste. Hlavné pešie-komunik;áci:e by vied. li z c~ntra na Hájik~ Hliny a SQlinky, Vlčince :a aj 
smerom do oblasti' rekreácie, tzn .. na Dubeň a medzi železnicou :a riékOtt Váb (RiViéra). 
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Strategický ciel': Peiia doprq.va . .B:ó.dnot~Jih.~ vplyyu Qa,: 
Speci/ický cie./~: CiastkQv'Jciei' Zhlžky ZP obyvaJ~l'stVo 

hlavnápešia .komunikáqía sp~jájúca 
Hájik s centrom mesta by mala 
nadviazať na chodník vedúCi z centra 
Hájika 'do Závodia a odtiaľ po ľ~vej 
strane Závodskej cesty, podchodom 
pod železnicou a ces~o:u, po t,~lici 
Hálkova do centra 
·hlavná: pešia komunikáCia Z9 
Soliniek do centra by zó So liniek 
viedlá po pešej lávke na Hliny VI a 
priestorom buduceho obvodového 
centra,južne od bytoÝiek-
s pokračovaním po ul. He~kova do 
priest()ru budúceho obvodového 
centra (meQiiul. Čulenova, 
Kraskova, Rudnáyova a Nešporova) s 
pokračovaním po lávke ponad ul. 
Mostná a Beoiolákovou cestu do 
centra 
hlavn~ pešia koinunikápia ?: Vlčhiiec 
do centra - so začiatkom na 
Nanterskej uliqi s pokračovaním 
popod ul. Nemocničná, po Hlbokej 
éé~te, po ul. Pod Hôrkou a v priestore 
pod svahom .nernocrtice po Veľkú 
okružnú a po ulici Predmestská do 
centra 
(llavná pešia komunikácia vedúca. do 
rekreačnej oblast!; m~dzi sútokom 
Váhu aKysuce.aVáhu a Rajcianky, 
rilec;lzi Váhom a železničnou traťou 
Žilina- Bratislava. Komunikácia by 
viecHa z centra a po uL Framborská 
a Hollého, popréd ZŠ, cez železni·čníí 
trať a popod estakádu 
s pokračovaním po Bra~islavskú 
ces~. Za Bratislavskou cestou by 
popod železničnú·trať viedla ku 
brehu rieky V áh a pešej lávke, ktorú 
bude treba vybudovať na druhý breh 
Váhu, do priestoru hýv~lej Lodenice 

Námestia ako pešie zóny '\fybtJdovať námestie ako pešiu zónu 
na Hájiku 
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vybud9v?ť námestie .ako pešiu zónu .. 1 až+2 +2 
na Sólinkách 
vybudovať n~mestie ako pešiu zónu 
na Vlčincoch 
vybudovať nátľlestre 'ako pešiu zónu 
na Hlinách Y1 
vypudovať ·námestie ako pešiu zónu 
na Rtidináqh 

Pozitívne yplyvy- skvalittU~J;ti~ pešej infraštruktúry, rozšírenie peších zón na sídliskách, nepricpny 
pozitívny vplyv na idta\de obyvateľov. 
Negatívne vplyvy - ~b~r . nových plôch, vplyvy počas výstavby. 
hhiková záťaž, možn.é eilminovať ~eal.izá,clol,l opatrení. · 

Počas prevádzky · im,i~ná a 

Cyklistická dópr4va 
Sieť cyklotrás .sa navrhuje ako ucelený systém, :ktorý· zabezpečí prepojenie jednotlivých 

mestských č.asťf, susedných. obci. až po presahy do územi.a kraja taki aby mal zmysluplné využitie 
pre obyva:tel'ov. Navrhujú sa cyklotrasy všetkých typov cyklistickýc;h komuni.kácií · 

Verej11á hromadná doprava 
Plán dopravnej obslužnosti tvorí samostatnú prílohu ÚGD-M Žilína . 

. Plán dopravnej obslužnosti . Návrh plánu dopravnej ob~lužnosti O +2 až +3 
mestaZiHna 

Ppzitíwie vplyry: vplyvy na o.byvateľstvo z hľadiska významu 
dokumentu· pre.rozvó.i á modernizáciu MHD na územJ mesta .. 

samotného strategi_ckého 
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Integrovaný dapravnj systém 
Funkčný int~gr:ov~ný dopravný syst~m by mal zastaviť pokles cestujúciCh v hromadnej 

osobnej clóptave najmä v kätegórii oby~jné pestovné, kde je _za:wamenaný najväčší odliv 
k individuálnej automobiiovej doprave. · 

Strategický· cieľ: Iniegrovaný doiravnýsystém Hódnot~nie ·.v,pl}rvú na: ·· 

!ntegľovaný dopravný vybudov~mie funkčného 
syst~m in,tegrovanébo doilr~vného systému 

o +2 

.Poznámka: Rozhodujú~ittJ.i partnermi pre integráciu v uzle Zilina sú:. Zilinský samosprávny kraj 
(prímeStská autobu.sová doprava), MHD Žiliná (mesto žili:na), Ministerstvo dopraV)', výst!lvby 
a regionálneho rozvoja SR (železničná osobná doprava), ostatné mestá o óhce ŽSK, 
zamestnávatelia:. · .. 
V súčásnosti je v štádiu riešenia,pŕojekt "Stratégia tvóŕby a btidovaniaJntegrovaného dopravného 
systému v ŽSK" financovaný v rámci výzvy ROP-4Jd-2012101; vyhlásenej v ráinci 
Regiónáln.eho operačného programu. Ciel; om uvedenej stratégie je Vytvoriť a navrhnúť riešenie 
pre zavedenie komplexného integrQvaného dopravného systému na území ŽSK. Výstupy projektu 
budú prezentov~ná v roku 2016. 
Pozitívne vplro: vplyvy ria obyvateľstvo z hl'adiska významu saniotriého strategického 
dokumentu., ktorým je vybudovanie funkqného :integrovaného dopravného sysft$mu pri VýUžití 
existu.iúcich dopráv na území mesta a v prepojení na okolie.. · 

Ž~lezničná doprava . 
Železničný uzol Žilina je vo fáze prípravy projektov na prestavbu uzla Žilina. plánovacie 

obdobie je rt~ roky iO 17 - 2020. V záväirtom pokyne pre investorskú prípravu stavby Je tento 
krok definovaný :akó. "uzlové" prepojenie stavieb: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov
Žil;na pre rýchlqsť d() 160 la)lih; žSR; Žifin,a TepliČka zriad'ovacia stanica; 2 •. stavba; 2. etapa; 
ŽSR, Modernizácia trate Žilina -Krásno nad KysucOu. 
Hodnotenie vplyvov uvedených Stavieb na životné prostredie a obyvateJ?stvo bolo vykonané 
podľa zákona č. 24/iOO$ Z. z,, odporúčané opatr~rtia z propesu posudzovania bqli zqhl'.adn~né 
v rámci územného a stavebného konania. 

Vodná doprava . 
Podra Ú.PN-M Žilina je v rá,mci infraštruktúry vodnej dqpravy potrebné zabezpečiť 

územnú rezerVu -koridor pre dopravnú infr~truktúru zäradenú podl'a európskych dóbôd AGN
vnútrozemské ·vodné. cesty medzinárodného význ~mu, existujúce i plánované a AGTC """ 
kqmbinovaná <ioptava rtä vnútrozemských vodných cestách, v katastrálnych územiach inesta 
Žilina definovaná ako: 
- E 81, C - E 81 Vážska vodná .cesta v trase. a úsekoch prirodzeného koryta rieky Váh a vodn~j 

nádrže Hričovská priehrada a Vodného diela Žilina s lokalizáciou plánovaného prístavu P81-
11 Žilina na VN Hr~čov; 

- koridor spojenia riek E 81 Váh --,- E 30 Odra v trase a úsekoch prirodzeného koryta rieky 
Ky~!lca a play~J:méhQ kanála, 

Uvedené navrhované činnosti budú vzhľadom ·na pred,pokladaný rozsah posúdené z hľadiska 
vplyvu ria životné prostredie podľa ~kona č. 24/2006 Z. z. 

$trana29 z40 i rozhodnutia č.J.: OU .. ZA-OSZP3-2016/Q03333-0Q9/B:rtl 



Letecká doprava 
PredÍženie-RWY na k.Qneqnú dfžku 2 450 m - vpiyvy rtävrhovanej čiimosti pa životné 

_prostredie boli posúdené podľa zákona č. 24/2006 Z . . z. záverečné stanovisko č.2.212/09-3.4/ml 
z· I .6.2009). V záverečnom stanovisku sa uvádza, že ,,... na realizáciu sa odporúča navrhovaná 
činnosť v predloženom jedinom variante č. l uv~deno.m v zámere (tzn. kompl~XQá tekoilšti'tlk:ci~:~. 
dráhového systém \l Letiska Žilina.- Dolný Hričov a realizácia· protipovodňoVých opatrení areálu 
letiska s prevádzkový mi súbo(mi: pdprav11é p~~ce, letiskové ·pqhybové plochy, pozemn~ objekty, 
.komuni,kácie a parkoviská, le.tiskové svetelné vybavenie; letiskové rádionavigačné. a 
m~teorotogi9M vybav~nie, elektr.oinštalácie, dažd;oyá kanalizáci.a, pro~fpovodňové ·opa~enJa ~ 
ďalšie) za dodržania poqmienok určených v kapitole VI. "ZÁVERY", Časti 3. "Odpórúčan_é 
podmienky pre etapu prípravy a r~lizácie činnos~i'' tohto .záverečnél,to sfanovi~ka." 

Nákol'ko už skončila platn'osť závereČného stanoviska (úplyriutfm lehoty 7 rokov od 
jeho _vydania) bude ·potrebné navrhovaníí činnost'· Qplitovne posúdit~ podl'a zákona č. 
24/20.06 z. ~. 

iJ. Vplvvv na zložk, v ä faktory životného· prostredia 
V eta,pe strategického pos_udzovania nebolo možn'é podrobne identifikovať predpokl~d~né 

vplyvy na životné prostredie, na,kol'ko v ÚGD-M Žilina sa poskytuje len všeobecný popis 
qpatrenr, kt.oré by mohU byťr~ali~ované v ránwi jeh.o šp~cifických ciel' ov a z niqh vyplývajucfch 
projektov. . , . 

Realizáciou ÚGP-M Žilina môžu byť ovplyvnené najmä tieto zložky a faktory životného 
prostredia v pozitívnom .i negatívnom i.rriysle: . 

Vpzyvy 11a geomorfologické pomery a horninové prostrúlie . 
Realizácia činnosti navrhovaných v rámci ÚGD-M Žilina nebude súvisieť s takými 

zás~mi; ktoré by spôsópili ~sa:dM zmetnJ geomt?rfologických pomerov územia v ich dosahu. 
Žiadna z. činností navrhovaných v 'rámci strategického. dokumentu ni~ je takého 

charakteru; ·že ·aby pri sv6jej -.realizácii pti dodržanf navrhovaných opatrení mohla mať vplyv 
ná geologické pomery a ktoré by mohli' aktivovať géodynatnické javy Ý dotlq)utqm území. 

Horninové prostredie by mohlo byť negatívne ovplyvnené počas Výstavby V pdpade 
havárií., Čt> je rnál.o pravdepodobné; Všetky zásahy do hoinipov~ho prostredia sa-musia dôsled11e 
vykonávať ·na základe Výsledkov podrobného inžinierskó~geôlogického á hydrogeologického 
prieskumu. · 

Vpzyvy na pôdu 
Za negMfvne ·vplyvy strategiCkého dokurt)f;lfllu n~ pôd\i· p'foŽno považovať p-valý záber 

pôdy v dô'sledku výstávby nových zariadení' dopravy, najmä na poľnohospodárskej pôde alebo 
ň~ lesných pozemkoch, Takéto Zábery sa predbežne n.epredpokladajú, ak by sa vyskytli nep~dú 
tieto zábery rozsiahle. · · · · 

VplyV)' reallz~cie strategického dokumentu na pôdu možno Qodnotiť ako vplývy malo 
významné, závažné negatívne vplyvy strategického dokumentu na pôdu sa: nepr~dpokla:dajú. 

Vpzyvy na k(iitiatické.pq/fterYa ovzdu$ie 
· Imp~ementácia strategického dokumentu vzhl'adom na jeho charakter a rozsah nebuoe 

významne ovplyvňovať klimatické pomery územia v jehq d6sahu. 
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Vpryvyna ovzáu~ie 
Úroveň zneQist'ovania ovzdušia v o_blasti bola posudzovaná na základe rozptylovej ~tAdje, 

vypracovanej na podklade dopravného modelu územia. Podľa výsledkov v súčasnosti v riešenom 
íiz~mí d.ochádza v niek,torých prípadoch a:j kptektačovaniu ročného imisného limitu pre PM10 na 
územlmesta Žiliria a. v okolí areálu Dolvap, s. r. o. 

Najvý~amnejšie prispievala podl'a výsh;:dkov modelovania k celkovej imisnej situácii 
v prípade PM10 lokálne vykurovanie (I O- 20 Jlg/m3

). Ďalšou významnou skupinou zdrojov boli 
priemyslové zdroje (najmä z územia ČŔ plošne okolo 5 Jlg/m3~ miestne ÝŠak príspevky 
dosáhova:li 20 Jlglm\ óktein tohO sa na stave }{:Vality ovzdušia podieľa automobilová doprava. 
Potvrdzujú to aj výsledky projektu AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA, ktorý . určil 
at1tomobilovú dopravu a individuálne vykurovanie v Žilinskom kraji ako významný zdroj 
lokálneho znečistenia ovzd_ušia, zne.čistenie zprieniyselných zdrojov ·už nie je také výrazné. 
Cestná doprava pôsobila na ro~né priemerné koncentrácie PM1o podľa výsledkov modelovania 
lokálne okolo frekventovaných komunikácií (2 - 6 Jl.g/m3

). 

Počas výstavby zariadení môže dochádzať k zneČisťovaniu ovzdušia prachom a emisiami 
výfu.kových p_lyQov v dôslecliru stavebnej čirwosti - prevád.zkou st~vebnej m~hanlzá~~e 
a stavebnej nákhtdn~j dopravy~ Zranitel'rié budú miesta pohybu mechanizácie. Tfeto vplyvy budó 
mat' len cločasny charakter a je ich ·_možné zmierniť technickými, technologickými 
a organi.začnýroi opatr~niíuni. 

· V dôsledku realizácie ÚGD.;M Žilina možno jednoznačne očakávať zlepšenie kvality 
ovzdušia v jeho dosahu, tzn. na Óz~mí mesta Žilip.a a v pril'ahlom úzenú. 
Závažné negatívne Vj)lyvý realizáCie ÚGD-M Žilina na klimatické pomery a ovzdušie dotknutého 
územi~ sa nepredpokladajú. 

Vp{pvy na voď né pomery 
Zá,važné neg~tívne yplyvy na vodné pomery v riešenom území sa v dôsledku realizácie 

strategického dokumentu neprtidpokladajú. Výnimkou môže. bYť Výstavba navrhovaných 
doprayných zariadení v !<ontakte sriekou Váh (napr; premostenie), kedy možno očakávať 
negatívne vplyvy mi povrchové vody počas výstavby. Tieto vplyvy .bude možné tmiemiť, 
prípadne odstrániť realizáciou opatrení, ktoré sa navrhnú v etape posudzovania a povoľovania 
konkrétnych stavi-eb, 

Vpryvy na faunu jloru a ich biotopy . . 
V rámci $trategického dokUmentu sa rieši doprava prevažne tirbari.izovap.ého (!zemi a na 

ktqrom -sa nenachádzajú pôvodne ani chránené druhy faúny~ flóry a ich biotopy, a preto sa 
nepredpokladajú 14važrié. n~gatívne vplyvy na faunu, flóru 1;1 ich biof9py. 
v rámCi realizácie navrhovaných činností môže. dôjsť v ojedinelých. prípadoch k .zásahom do 
ra_s.tl.inp.ých a ~ivočíšp:ych spoločen~iev (napr. pwkovej a sprievodnej z~lene). 
Sprievodnými negatívnymi vply-Vmi počäS Výstavby môžu byť najmä: 

- prian:te ničenie ekosystémov (rastHnných a živočíšnych druhov) počas výstavby; 
- zmeny biotopov fauny a flóry; . 
- narušenie -regeneračnej schopnosti ekosystémov; 
- 'Vyrušovanie živočíchov (najmä vtákov) z dôvodu. Zvýšeného pohýbu mechanizmov 

a ľudí; · 
priama likvidácia zemných živočíchov; .. . . 
roZširovanie Iiepôvodných (inváznyéh) druhov rastUn a ~ivočí~hov; 
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- zmeny vegetácie a Živočíšnych biotopov v o.k9lf nových zad.adeňf. . 
Predpokladané vplyvy budú upresnené v ~ámc..i' posuc;lzovania vplyvov a povoľovania 
konkrétnych. člnnq~H a v pdpade pr~;:ukázania, potreby piJdQ n~vrhované·· a náslech;1e :realizované 
zmierňujúce opatrenia. · · 

Vp.{yvy iúl cltrál!en'é územia národnej sústavy chránených úzeinl . 
· Na území v dosahu posudzovanéh o strategického dokumentu · ÚGD,..M Žilina sa 

n~nacbádz:a ani nezasahuje žiadne z ryhlás~ných veľkoploŠných .aní m~Iqplošnýc.h chránených 
území ochrany prírody ani iných chránených území. · 

Vp{vvy na krajif!U 
Realizácia opatrení vyplývaj~cich z ÚGD-M ŽUin~ nebu.de ·maf' významný vplyv ~a 

zmenu krajinnej štn*túry, šcenérie ani krajinného Qbrazu. 

Vp{Vvy nq urbanlrý komplex (l výiižívaJZie z~we 
· Vzhľadom ·na charakter a dosah strategického dokumentu sa: nepredpokladá, .že jeho 

re.alizá.Cioi,l CÍÔjde !<,zásadnej a význwnneJ :zm~ne urbanného komp1e~4 a využívania zeme 
v dosahujehq vplývu oproti súč.a5nemu stavu. 

Vpbvy iza kultúrne a. historické prim ia. tky {l arcli:eologické Jiá/eziskd 
· Závažný negatívny vplyv ÚGD-M Žilina na kultúrne a historické pamiatky 

:a arqheologkk~ n4l~ziská $a nep.r~dpo.klaq~, 
. V pdpade zistenia. nových archeôlôgických nálezov najmä pri zemných prácach v r~nici 

výstavby nových objektov a zariadenídopravy je potrebné postupovať podľa zákona č. 49/2002 
Z. :z;, o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších pre,dpisov .• 

Vp[vvy tuJpa(eonto/ogic.ké n(Ílezisfsq a význ.amnég~ologicke iokality 
·· ľ:{a riéš_enom území neboli identifikované paléontologických náleziská .ani významné 

_gro.logické !()kality. · 
V prípade nálezov s~ameneUh počas zemných práé súvisiacich s výstB,ybou nových, 

objektov dopravy sa mUsÍ postupovať pm;il'a príslušných UStanovenÍ zákona Č •. 543/2002 Z. Z; O 
ochrane príródy a krajiny v znení neskoršíchpr~dpisov. 

Vp{yvy il:4 o6yvat<tl'st~o a jeho ti!r{tvottiý stav 
Zdravotný stav obyvátel'stva je Výsledni'côu zložitej sónry genetick~ho vyb~ven:ia 

.ékonomic~ej a· p:sy9hosociálnej situácie, kvality životného prostredia, výživy a životného štýlu, 
~ko aj všéobe.cnej dostupnosti a ú'i'ovne zdravotnej starostlivosti,. 

Kvalita životného prostrediajejedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúciéh na .zdravie 
a priemerný Ve}(ol;;yvateľstva. 

Predpokladá sa, že realízácia navrhovaných ciel'ov · ·a opatrení ÚGD-M Žilina bude 
pozitívne pt.ispievať k ~lepšeniu c~lkoveho zdravotného stavu obyvaterstyá; . 

NapJnenie ciel'ov ÚGD-M Žilina územhoplánovacieho podklCJdlf pre:plánovartý r<,)zyoj 
doprav11éj (nťraštruktó.ry mesta a 'priť.lstorového usporiadania jehQ ~zerriia možno považovať z 
p,ohl'ádu ob}rvatel'stvá, fungovania mésta Žllin:a a jeho vše~ých aktivít z~ pózitívtiy jav. 
Prevažuj(i tu vplyvy pozitfv,pe, predpokladané negatívne vplyvy je možno minimálizcivať~ 
prípadné odstrárih' rtävrhoirt a r~li~~qíoy opattení, ktoré vyplynú ~ posó:deniii vplyvov 
navrhovaných činnosti na životné prostredie. . . 
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Hlavnými negatívnymi vplyvmi dopravy na obyvateľstvo v súčasnqsti sú najmä hluková 
záťaž a znečis~enie ovZliušia. 

Na záiq~de nameranýc}l hodnôt možno k()nštatovať~ .že hluková záťaž sa na väčšine 
hlavných komunikácií ZÁKOSu v sú.ča:snomobdobí pohybuje ríád 66 dB, čo ptekr~91,lje poyplenú 
úroveň. Ochranné opatrenia možno vZhľadom na stav~briý stav komunikačnej siete rel'tlizovať len 
čiastočne. ~tavan:é obl~sti okolo l<omunikacií ZÁKÓSu možno cbránjť len dodatočnými 
opatreniami, napr. úpravami fasád; výmenou okien a pod. 

Hlukové pomeŕy vo výhľ~~ovom obqobí r. 2025 bqli pqsú,dené na. základe dqpravn~ho 
modelu, kde bo io iaÍirtmté dobudovanie infraštruktúry v rámCi okresu Žilina (Dl, 03, 4. ,mestský 
okruh, dial'ničné privádzače). Je uvažované s nárastom počtu vozidiel v meste Žilina a aj 
s wedziročriýni nárastom intenzity dopravy. N;:tkoľkó mesto ŽíliiJ.a rn4 silnú ci~l'ovú a zdtoJovú 
dopravu, k výraznému zníženiu hlukovej záťaže len dostavbou infraštruktúry nebude dochád.zať. 

· :PredpokiadaiJ.é hlukov~ zaťaženie pr.e ·nulový variant a rok. 2P25 je uvedené v grafjckých 
prílohách .strategického 'doktirnerítu ÚGD-M Žilina. 

Úrovt.';ň Znečisťovania ovzdušia v oblasti bola posúde.Iiá na. zákiade rozptylovej š.~die., 
spracovanej na podklade dopravného modelu územia. Podl'a výsledkov v ii~šenoni území 
dochádza aJ~ pŕeR:tMoväniu ročnéhO imisného Iímitu pre PM10 pa území mesta Žilin11 a v okolí 
areálu Dolvap, s.r.o. 

Predpokladané emisné zaťaženie Pre nul()vý ·variant a rok. 2025 je uvedené v grafických 
prílohách stŕate~icl<ého dokUmentu ÚGD-M Žilina. 

V dôsledk11 naplňovania a reälizác.ie cieľov Strätegiqkého dokumen~u pro~tredníctvom 
konkrétnych projektov a opatrení sa predpokladá najmä zVýšenie plynulosti dopravy,, zlepšenie 
podmienok pre MHD a pre chodcov, zl~pšenie podmiet:~ok v oblasti parkovania, skvalitnenie 
cyklistickej lnfraš.t:tukúry, čoho dôsledkom .bude zní;ženje emisíí z dopravy, zlep~enie kvalicy 
·ovzdušia, zlepšenie hlukoVých pomermt, dosiahne sá úspora času pri presunoch v rámci mesta čo 
v konečnom dôsledk.u prispeje i k :zníže.n.iu stresových situácii a zlep~eni~ zdravotného stavu 
obyvateľov mesta Žilina. · 

Negatívne vplyvy realizácie strategického <lo.kumentu môžu súvisieť so záberom pody pre 
umiestnenie nových objektov dopraVy (rozšírenie zastavaných plôch) a vplyvy počas Výstavby, 
ktoré sú však dočasného charakteru. · · · · 

S podmienkou realizácie účinných opatrení a <.lod.tži~vaniä platných limitov sa 
nepredpokladá závažný negatívny vplyv realizácie strategického dokumentu na dotknu.té 
obyvatéľstvo, naopak jeho realizácia bude mať pozitfVJ1Y vplyv na cibyvatel'stvo a jeho zdravotný 
stav. 

Vplyvy. na životne prdstrediepresalmjlice štát11e llrallice 
· Vzhľadom na charakter, lokalizáciu a dosah strategického dokumentu sa nepredpokladajú 

jeho významné neg;:ttívne vplyvy presáhujúce štátne hranice. 

Kilmullltívne vplyvy 
Vo všeobecnos~i možno konštatovať, že v posudzovanom strategickom dokumente 

výrazne prevy~ujq ciele a opatt:elli~ kto~:é v sp9lupôsobení s existujúcimi činnosťami, ktoré sú 
v ich dosahu prispejú .k celkovérim zlepšeniu životného _prostredia na území mesta ako celku, 
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vrátane vplyVoV na obyvatel'~tvo ~ jet:Io -zdravie. Z hľa,dis~a synergick.ýéh a lcUmJ.liatívnych 
vplyvov možno predpokladať, že pozitívne vplyvy budú v evidentnej prevahe nad vplyvmi 
neg;:tdvnymi~ 

Charakter a rozsah k:umuiatfvrtych vpl)'vov strategického dokumentu budú závislé. na 
charaktere, rozsahu a mpiestnerif konkrétnycirptQjektov a b,udó podrobne /identifikované v rámci 
posudzovania vplyVov proj~ktov pocil'a tretej ča5ti zákon~ 

Vplyvy stŕategickébo dokumentu, ktoré. bolo možné predpokladať v.rámci etapy 
strategického posudzovania. nie sú ta\CéhQ cbar~kt~ru, I.<toré by spôsoJ>ili závažný vplyv na 
životňé prósttedie územia v Jeho dosahu a ~to~é by bránili Jeboscbválen'iu. . . 

. Negatívne vplyvy stratégické'h(i dokumen.tu na ·životné prostredie predp()kladané 
v etape. strategického po~udzovania, j~ možne zmi~rrtiť prípa(lne odstráiÍit' realizáciou 
:ops,ttrení, t,~vedeJiých v k~pitoie V. správy Q hod.óóteni a opatrení, .ktoré vyp,lyn~ z výSle!:ll<óv 
posudzovania kon'krétnycb ~innosti a projektov podl'a · tretej časti · zákona a ktoré budú 
upresňované .. .. ~ dešené v etápe p·ovol'ov~~ia p9dl'~ o.sobitných pt,edpisov ~ 4c~$ti 
envirorúneritálnyclí orgána,v a. ()rgáno.v na ócbranú zďrávla. 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE vPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 
. GHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, .NAVRHOVANE UZEMIÄ . EÚRÓPS:KEHO 

VÝZNAMU ALEBO SúVISLÚ EURÓPSKIJ' SÚSTA VU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATll.R.A 2ooo) · · · · ·. · · · · · · · · 

Sústavu c~tá~Jených :~zemí N~~!-u'a, 2000 ty oda qva typy ~temí: 
• chránené vtáčie územia (osobitne chránené íízemia (Special Protection Areas, SPA) -

vy~I~soyané .na. táklMe Sirf~tnice R~qy 79/409/EijS) o_ ochrane voľne žijúceho Vtáqtva); 
• chránené územia európskeho významu (osobitné .územia oqhrany (Special Areas pf 

Conservatio~. SAC) - vyhlasované na ,základe smernice Rády 92/4.3/EHS o ochrane biotopov 
a vol'ne žijúcich živočíchov a rastJín). · · · 

Strategický .qo~ument nemá dosah na žiadne z území sústavy chránených území Natura 
2000. Nynac;h~dzajú ~a ~ žiadne chránené ~či~ qze,mi.a. ani navrhované územia európskeho 
významu,. Vplyvy s.t~tegického d(;kumentu .na sústavu. chránených území. Natura 2000 sa 
nepredpokladajt'i. · ·· 
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Vi. ZÁVERY 

1. Výsledok procesu posudzovania 

Na.základe výsledkov prócesirposudiovania vplyvov strátegického dokumentu n~ životné 
pi:p~tredie podľa ustt~n.o.v~ní zákona, pri k~orom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť 
prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov strategického de>ktimentu na žlvotilé 
prostredie, chránené: 4zemia a zdravie obyvatel'stva, z hľadiska ich a pravdepodobnosti, róz5ahu a 
ttvania, so zameraním najmä na sijlaci $ ()s~tnými stqltegi~kýini do~mentini vjeho d9sahu na 
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, úroveň spracovania správy o hodnotení, štanovísk 
dotknutých subjdctov výsledku vetejnéllo prerok()v~ia a. konzultácií a za súčasného stavu 
poznania 

s~ odporúča 

schválenie strategického dokumentu "Územný generel dopravy Mesta Žilina" za podmienky 
zohl'aélnenia a realí~~ie odporúčaní uved_ených v· kapitole , Vl.l3 tohto záverečného stanovis}(a 
s tým, že jednotlivé projekty, vyplývajúce z ÚGD-M, Žilina, ktoré dosiahnu prähové hódnóty 
pc}dľa zákona, budú dôsledne posúdené z hl'aciiska vplyvov na životné prostredie pred ich 
schválením alebo povolením podľa osobitných pl'edpisov. 

2. Odporúčaný variant 

Na schvá.leqie sa odporuča návr}l "Územného generelu dopravy Mesta Žilina", vo varian.te 
ktorý b9l posudzov3,ilý z hľadiska vplyvov na životne p_i:ostredie a upl(lvený podľ~ relevantných 
pripomienok, predložených počas procesu posudzovania podľa zákona.. · 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dQkuwentu 

.Z výsled~ov ·procesu posudzovania podľa zákona qevyplynuli požiadavky na zásadne 
prepracovanie .alebo dópraPóvanie pósudzovaného návrhu strategicl<éhó dokumerttt.J. 
Opodsm.tnené ,pripomienky z procesu posudzovania na čiasto'čnú úpravu (pozri stimovisko 
MDVR.R SR a vyjaqrer)ie k akceptovanil,l požiadaviek) sa zohľadnia pri vypli:lcovaní konečnej 
verzie návrhu ÚGD.:.M Žilina. · 
Na prevenCiu, zmierňovanie, qdsttaňov~nie a ko.mpenzáciu . predpokladaných vplyvov 
strategického dokumentú na :životné prostredie sa na základe identifikácie predpókladäných 
vplyvov v etgpe ·posudzov~ia str~tegické.ho dokumentu odp()IÚčajú pre etapu ďalšieho 
rozpracovanJa, posudzovania a etapu povol'ovania a.náSlednejrealizácie tieto opatrenia: 

l. Strategický dokument "Územný generel dopravy Mesta Žilina'' má charf;lkter 
územn()plánovaCieho . podk.l,adu, a pJeto je potrebné jeho návrhy a odporú~nia premietnuť 
primer?ným ~pôsóbóm do TJPN-M Zilirta, a v prípade potreby i clo súvisiaci UPN dotknutých 
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obcí a do ÚPN VÚC Žilinského kraja. 
2. Nové zariadenia d()pravy navrhovaqé v rámci úoD..:.rvr Žilina je možné umiestniť 

a; tealizovať nä územJ me$ta .Jen, ak budú v s(llade s ÚPN-M Žilin~. 
3. Zmeny a doplnky 'ÚPN-M Žilina vykonané v dôsledku zapracovania námetov a zámerov 

ÚQb-M Žilina• po~údiť .Pod l'~ p.t:ísh,lšných ust@.ovení zMmna č. -24/2006: Z. z. 
4. Zabezpečiť zisťovacie konanie a v pi'Ipade potreby i posudrovanie vplyvov na živo.tné 

prostredie na. úrovni. konkrétnych proJektov z oblasti' d()pravy v meste Žilina podl'a zák~na č. 
24/200($ Z. z. o.pos.udzovarií vplyvov na živo:tné prostre4ie tak, abý b<>lf.l. zabezpečenfÍ 
optimali,zácia. zvolených riešení a ich, lokalizácie, ·výber enviro.nmentálnych technológií, 
časov~j ·a vécnej riáslednosti jednotliVých rea.lizačných krokov, ako ~j vyv~eP:o$ť 
environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov.realizovaných projektov. 

5. Pri rozhoQovanf o Výbere proj~ktov dôsledne sledovať aspekt trvalej udržateľnosti 
a vyváženosť krátkodobých a dlhodobých vplyvov a zároveň vyváženosť lokálnych, 
r~giqnalnych a celonárodných prí~osov pr()jektti . . Pti výbere projektov zohradňovať najmä: 
-- princípy ochrany prírody a krajiny; 
- äspekt udržatel'nosti projektu; 
- V)'Váž~nosť envirohní'~ntá.hJYch, Sociálnych a ekonomických vpiyvov; 
- vyváženosť lpkálnych ~· regiqnálnych vplyvov ·projektov; 
- finančnú .realizovatel'nost'aktívity a efektivitu vynaložených finančných prostriedkov. 

6. Pri príprave projektoy vytvoriť podmienky na dialóg medzi expertmi, navrhovatefm·i 
projektov, samosprávou a verejnosťou. 

7. Predpokladané vplyvy identifikované v procese strategického hodnoténi'a ÚGD-M Žilina 
~ohťaqniť pri navrhovanfa j:l()S.Udzovanf 'kcmktétnych projektov. 

8. Pri príprave, povol'ovaní a.realizácii konkrétnych projektov a !iktivít rešpektovať 
a dodržiavať požiadavky všetkých súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 
z oblasti ochrany a tvorby životnéM prostredia a 2;clravia obyvatel'ov; ktoré budú pl~tné 
v čase ich prfpra\ŕy a realizácie. 

9. Pri návrhu lokalizä9i~ .k()nkrétnych proj~J<,tov minim~lizovať zábery pôdy azohl'adňqvať 
všetky environmentálne p.ômery dotknutého územia. 

1 O. V .Prípade zásahov 9o chránených druhov a ich biot()pov realizovať zmierňujúce, prípadne 
kompen·začn'é opatrenia podl'a platných predpisov a po dohode s pr(sli.išnými or;gá.nmi 
a organizMiam.f ochrany prírody. ·· · 

ll. Zábery zeÍených plôch a likvidáciu drevín pre potreby výstavby dopravných zariaden'í 
bezvýhradne kompenzovať náhradnou výsadbo,u a zriadením nových zelených plôch Iia 
úz~mí mesta v súlade so. súvisiacimi preqpismi. · 

12. Pri .návrhoch .projektov zohl'adniť požiadavky vyplývajúce .zo záväzných ča$tf ÚPN VÚC 
Žilinského kraja a ÚPN dotknutých obcí. . 

13. Sledovať a. vyhodnocovať vplyvy ÚGĎ-M Ži.lina v rámCi sy$tému monítorovl:tJlia 
a bod.notenfa . navrhovaného v rámci strategického dokumentu, po doplnení 
environmentálnych ukazovatel;ov. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy spôsobené 
implementáciou strategického dokumentu na životné prostredie. s.ú horšie, ako sa uvádza 
v ~práve o hodh<,>teili ~~ategického do~urnentu, obstarávatel;je povinný zabezpečiť opatrenia. 
na.ich zmiernenie. · 
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4. Odôvodnenie, záverečného stanovjska z posúdenia strategického dokumentu 

Strategický dokument "Územný genérei dopravy mestä Žilina" bol predložený n!:i · 
posúdenie v jednom variante riešenia, ktorý bol por.ovnávaný s nu1ovým variantom tzn. 
variántom sta\iu, ktotý by nastal, ák by sa str.ategický d9kume,nt neprijal. Navrhovaný variant boJ 
výsledkom konsenzu členov jednotlivých pracovných skupín a zohľadri.enia opodstatnených 
pripomienok v rámci jeho prerokovania. 
· Záveŕečné stanovisko bolo vypracované podľa zákoiia na základe omámenia~ stanovísk k 

oznámeniu, rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu, správy o hodnotení, výsledkov 
verejného prerokovania, stanovísk k .správe, odborného posudku a. konzul~cií. 

Pii hodnotení vplyvov na životné prostredie a vypracovaní záverečného stanoviska sa 
postupovalo podľa ustanoveiJi § 14 zákona. 
· · · Pri ·odporúčaní schváh:inia strategického dokumentu ,sa brali do úvahy predpokladané 
environmentálne, sociálne a ho~podárske \lp l )'V)' Ii? národnej ú.tovni ako. aj vplyvy na jednotlivé 
zložky a faktory životného prostredia (napr. horninové prostredie, r~liéf, nerastné suroviny, 
geodynamipké a geoiJ.Iorfologic~é javy, pôdu, miestnu klíl11U; ovzdušie, povrchové a podzemné. 
vody, hlukovú situáciu a d;alšie fYzikálne a biologic~é faktory, na genofond; biogivetiitu, 
ekologiCkú stabilitu, územia chránené podľa osobitných predpisov vrátane územi Natl.ira 2000, 
lmijinu, úzei)lný s,ystérn ekologickej stability; obyY.at~l'stvo a jeho zdr.avie, na. kultúrne a 
historické pamiatky, paleontologické a arehéologické náleziská, kultúrne hodnoty .nenmoméj 
povahy a využívanie zeme). · 

Z výsledkov posuqzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že návrh ÚGD,.lvf 
Žilina v posudzovanom variante je pľijatel'ný z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 
V rámci procesu posudzovania sa preukázal potenciál pozitívnych vplyvov ÚGD-M Žilina na 
životné prostredie za predpokladu realizácie preventívnych opatrení a zabezpečenia monitoringu 
ertvironiilentálnej qptjmálnoSti ajej impi~mentácie na úrovni konkrétny~h projc:;ktov. 

5. Návrh monitoringu 

Podľa § 16 zákona je obstatávateľ povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie 
vplyvov schváleného Strategického d.okumentu na životné prostredie, príp~dťle použiť nä terito 
účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania. 
Sledovan.i.e a vyhodnocovanie vplyvov sttategiékého dokumentu na životné prostredie bude 
spočívaťv ·· 

systematickom sledovaní ä Výhodnocovaní jeho vplyvov, 
- výhodnocovani jeho účinnosti, 

zabezpečení odbom~ho porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o 
hodnotení strategického ·dokumentu so skutočným s~vom. · 
Špecifikom posudzovaného dokumentu je skUtočnosť, že tento dokument iná charakter 

územn0plán~>Vacieho podkla~h~ a jeho re.aJitácia pude m0žná len v prípade, že jeho závery 
a výstupý sú alebo budú premiétmité do ÚPN-M Žilina. Prípadné zmeny a doplnenie ÚPN-M 
Žilin.a v dôsledk~,~ vý~upov úú.D-M Žilina budú považované za zmenu ú~emnoplánovacej 
dokuťŕleritáde; ktorá podliéha zisťovaciemu konaniu prípadne po~u_dzovaniu podľa zákona. 

Mon'itorovanfe vplyvov na životr:té prostredie .sa bude vykonávať v rámci monitorovania 
'Vpi )"'ov úz~mnoplánovaceJ dokumentácie, ktoroy je ÚPN~M Žilina. 
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Monitorovanie vplyvov súvisíacich s dopravou je pot;rebné realizovať prqsťrednJctvorn 
. merateľných indikátor~v na. národnej a regionálnej Mrovni. QIQ'em t.Ika.zovateľov ~konomicko
sociálnycb je potčebn'é: dôsledne sledovať vplyv strategického dokument~,t i prostredníctvom 
indikátorov environmentálnych . 

. bo súboru ehvh;onmentálnych Indikátorov pre monitorovanie vplyvov dopravy treba 
Z8ŕadiť hápr.: · 
- znečistenia ovzdušia v dôsledku, 
- hluková Zliťaž z d(jpravy, 
- trvalézábery pôdy na nové komunikácie a zari~denia dopra:vy(v ha.. ápoelľa kultúr), 
- počet projektov súvisiacich s dopravou, posúdených podl'a zákpiJJl. č; 24/2006 z.~;, 
- plnenie:podmienok vyplývajúCich zo stanoviska oú Žilina k strategickému dokumentu, podl'a 

zákona č. '24/2006 Z. z. · 
Mon,itorov~cí systém vplyvov na život.né prostreclie bude pozostávať :z;o zberu údajov, 

uchovávania ú.dajov a vypr:acovania, hodnotiacich správ. · 
Aby s.a predišlo zdvojovai).iU monitorovania, je .možné pre účely monitorovania vplyvu 

strategi9kého dokumentu ná. žiVotné prostredie použiť aj výsledky existujúceho monitoringu 
(hf!.pľ. monitorovanie vykonávaQé SHty!Ú a pod.). . 

. Ak oP'~ta~v~tel' na základ~:: výslt::dl<ov monitorovania zistí, že skutočné. vplyvy strategického_ 
d.okumentu. na životné prostredie s.ú horšie, ako sa uvádza v správe o hoqnotenf strategickéh.ťJ 
dokumentu, je povinný zt:lhezpečlť opatrenia 11~ ich zmiernenie a .zároveň v prípade. potreby 
zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu,, ·· · · 

6.. VyhJasenie sumarizujú.ce, ako b~li začlenené úvahy ó environmentálnych aspektoch do 
strategiCkého dokumentu, ako bola zohl'adnená správa o hodnotení strategického 
dokumentu, ako boli zobl'aditené stanovi~IqJ verejnosti k správe o hodnotení 
strategického dokumentu, VÝSledky uskutočnených · .konzultácií, dôvódy VÝberu 
schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijatei'nýnd varh!ntmi a 
informácia o opatreni~ch, ó ktorých sa rozhodlo v súVislosti s mô~itoringotn. 

Environment*lne.aspekty sú integrálnou sMa~ťou návrhu strategického do.kument.u Ú OD
M: Ž!Hn.~, pretože dele a navrHované opatrenia sú pdamo zamerané na. zohl'adnenie a ŕiešenie 
environmentálnych problémov. 

Cieí'om strategického -environmentáh1eho hodnotenia bolo posúďiť predpokladané vplyvy 
ÚGD-M Žilina na životné prostredie a zdravie obyv.atel'stva a navrhnút' také opatrenia, ktoré 
budú negatívne vplyvy eliminovať a minimalizovať. 

Výsledok posudzovania bude zohJ?adnený pri úprave strategiy.kého dokumentu predjeho 
schválením. Návŕh vhodných environmentálnych .indikátorov na mon.itorov~ie hn.plementácie. 
strategického· dokUmentu a navrhri.tité opatrenia na jeho realizáciu sil zárukou, že vplyvy na 
životné prostredie budú kontrolované a mihimalizova.né priebežne spoJu s ir11plementácioti 
stratégíckého dokumentu .. 

Návrh- ÚGD-M Žilina bol predložený na posúdenie v jednqm variantne rieš.enia. Pri 
vypra~pvaní n~vrhu strat~gického dokti.mentu s~ o.krem ·iného zv~ova)j viaceré variárity 
zohľadňujúce ciele a geografický rozmer a htradali sa najvhodnejšie riešenia, ktoré boli 
zapracované do.kom:!qp:ého m\vthu strategického dokti'ment.ll. 
Podľa § J 5 ods. l zákona č. 24/2006 Z~ z. musí sa pri prfprave a schval'ovanf strategického 
dokumentu prihliadať na ~xistenciu aj obsah ~vetečného stanovisk,1:1 .z posú,denla strategického 
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dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu. 
Ak obstarávateľ nezohi'adnf pripomienky vyplývajúce zo záv~rečného stanoviska, ~ 

posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dolaimeritu, je 
poVinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť' a doložiť ho spolu so záverečným 
~~noviskom ~ pósÓdenia strategiGkéhó dokumentu schval'l,tjúcemu orgártti k návrhu strategického 
dokumentu. -

Obstarávateľ zverejni stanoviská a pripomienky upl?tnené k návrhu strategického 
dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadni] a zapracoval dó tôhto návrhu, ako zohľadnil . obsah 
a závery ~pŕávy o hodnoten(, ako zohľadnil dqsledky schválenia strategického dokQmentu f!a 
.životné prqstredJe ~ zdravie, a uvedie dôvody na zvolénie konkrétnej alterriatÍÝy strategického 
dokumentu. · 

Schvaľuj(Jci orgán i)em()že bez záverečného stan_oviska t posúd(ťnia strategického 
dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán 
je povinný vziať do (Jvahy výsledky účasti vereji).Osti, a to najmä stanovís~ verejnosti, výslectky 
konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienký verejnosti. 

Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému pred~qádz~lo 
posudzovanie p.odľa zákona, spolu s príslušnými informáciaml pod.i'a ustanovení .zákona 
príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom 
v mie_ste obvyklým; 

Príslušný órgáh zverejní schválený strategický dokument na webovom sídle MŽP SR 
najneskôr do piatich· dní od jeho doľtlčenia. 

Vyhodnotenie ·zohi;adnenie stanc>vís~ pre~iložených k správe o hodnotení je uvedené 
v časti III/6 tohto záverečného stanoviska. 

Za ~onzultácie (tzn. výmenu názorov) smerujúce k začlenenJu environmentálnych 
aspektov do strategického dokumentu možhó·· povSžovať aj zverejnenie návrhu . strategického 
dokumentu, rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení na webových sídlach obstarávatel'a a MŽP 
SR (www.envitoportal), ich pripomten~ovaniea verejné prerokov~:~nie. 

l. Informá.cía pre schval;ujúci orgán o dotknutej verejilo$ti pd posudzovaní vplyvo-v 
strategického dokumentu 

Podl'a § 6a zákona je dotknutou verejnosťou pd posi.ldzóv~ní vplyvov strategických 
dokumentov verejnosť, .ktorá má záujem alebo môže mať záUjem o prípravu strategických 
dokumentQv pred ich schválením. 

Medzí dotknutú verejnosť pri ·posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí: 
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, právnická osoba, občiail~ka iniciatíva podľa octseku 3; 

Podľa § 6a ods. 5 dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvo\' strategických dokumentov 
má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to ~ do 
schválenia str:ategického dokumentu, vrátane práva podať písomné .stanovisko podľa § 6 ods. 6, 
§ 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu. 

Čo sa týka práva podaťpís~inrié startóvisko podl'a: § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 óds. 2, ktoré 
je uvedené v § 6a ods. 5 zákona možno konštatovať, že podľa zákona má takéto právo v SR celá 
verejnosť v:najširšom slova zmysle. 

Dotknutú verejnosť, v zmysie vyššie uvedeného tvorí' Združeilie domových samospráv, 
P.O. BOX 2iS, B850 ôO Bratislava. 
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VII. POTVRDENIE SPRÁ VNOST~ úDAJOV 

l. Spŕacovateliä záverečného stanoviska 
Okre~ný úrad Žilin~ 
odbor starostlivoSti o životné prostredie 
oddelenkochrany ptfrody .a vybraných zložiek životného prostredi~ 
Mgr. Ľyl::iica Bi!.roJ.lliakóva 

./ 
~ v súčinnosti .s {/ · ..., ... 

Regionálnym úradom verejn~n() zdravotníctva so sídlom. v ·žiline 

2. Potv.rdenie správnosťi údajov 
Okre.sný úrad Žilin~ 
odbor sun:ostlivästi o životné prostte'die 
oddele•n• ie ochra,ny ptírody a ':Ybtaný .. ch zlpžiek živqtn.e~'ho prosťreď .. 
RNDr. DJ;ahomtra Macáškova - . · · 
vedúcá odboru ~ / -v . 

OJ:.résný úrad Žilina 
odbor sl:ltostlivosti o i iV91110: prostredie 

N:ím; M. R. Šiefániku l 
· 010 Ol žilina 

·4· 

3. ~iesto a dátum vydania dverečn~ho stanovislQt 
Zilina 25. ll. 2016 
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