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      Doplnok ÚPN-SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec – VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
 P.
č.
Pripomienkujúci
List číslo
zo dňa
Pripomienka
Stanovisko obstarávateľa



1
MsÚ Žilina, odd. Útvar hlavného architekta, august 2007
01
Žilinský samosprávny kraj, Žilina
3800/2007/ORR-002
25.05.2007
Obsah návrhu doplnku ÚPN-SÚ Žilina IBV Považský Chlmec nie je v rozpore s ÚPN-VÚC ŽK a jeho záväznou časťou.
Berie sa na vedomie.
02
Krajský stavebný úrad, odd. územného plánovania, Žilina
2007/00617/TOM
29.05.2007
V grafickej časti predmetného návrhu doplnku požadujeme z nadradenej dokumentácie, ktorou je ÚPN-VÚC Žilinského kraja s jeho Zmenami a doplnkami, doplniť do výkresu č.1 „Širšie vzťahy“ väčší záber územia, pretože z uvedeného výkresu nie je jednoznačne jasné, kde sa pred- metný doplnok v meste nachádza. Do tohto výkresu doplniť aj nové skutočnosti, ktoré vyplynú z nadradenej dokumentácie.
V dopracovaní akceptovať, doplniť výkres širších vzťahov.



Keďže v archíve na Krajskom stavebnom úrade v Žiline sa nenachádza pôvodný ÚPN-SÚ Žilina, Krajský stavebný úrad v Žiline požaduje predloženie platného územného plánu (pôvodný územný plán + prípadné zmeny a doplnky) a aj pôvodného zadania (ÚHZ). 
Pôvodný územný plán nemôže byť poskytnutý, nakoľko sa  na ÚHA nachádza 1 kompletná sada, s ktorou sa neustále pracuje. Táto je k nahliadnutiu na ÚHA. Taktiež ÚHZ a všetky Zmeny a doplnky k ÚPN-SÚ Žilina, ktoré boli schválené v následných rokoch sú k dispozícii k nahliadnutiu na ÚHA. Všeobecne záväzné nariadenia, ktorými boli schválené Zmeny a doplnky k ÚPN-SÚ Žilina sú uvedené aj na internetovej stránke mesta Žilina. 



Požiadavka nahlásiť odborne spôsobilú osobu (OSO), prostredníctvom ktorej mesto zabezpečuje obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie. 
OSO nahlásená listom č. ÚHA/13172/07/004-Du zo dňa 29.05.2007 spolu s prílohami. 




Zároveň Krajský stavebný úrad požaduje od Mesta Žiliny ako príslušného orgánu územného plánovania v zmysle stavebného zákona zaslanie poverenia, či je ÚHA Mesta Žilina poverené zastupovaním mesta v územnom a stavebnom konaní pred orgánmi štátnej správy a samosprávy podľa §4 ods.3 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a predpisov. 
Organizačný poriadok, v ktorom sú vypísané kompetencie ÚHA spolu s odpisom uznesenia MsZ v Žiline, ktorým bol schválený boli zaslané listom č.ÚHA/13172/07/004-Du zo dňa 29.05.2007 spolu s prílohami. 




Až po vyhodnotení pripomienkového konania, po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a po upravení dokumentácie v zmysle uplatnených pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve),  Mesto Žilina predloží výsledný návrh Doplnku ÚPN-SÚ Žilina Krajskému stavebnému úradu v Žiline na preskúmanie súladu predmetného návrhu Doplnku ÚPN-SÚ Žilina so stavebným zákonom podľa §25 ods.4 (s prílohami podľa §25 ods.2 stavebného zákona a §15 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z.).
Berie sa na vedomie.
03
Krajský úrad životného prostredia, Žilina
2007/00792/Mac
24.05.2007
Podľa §9 ods.1 písm. a) v súlade s §103 ods. 6, 7 a 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bez námietok k návrhu Doplnku ÚPN-SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec.
Berie sa na vedomie.
04
Krajský pozemkový úrad Žilina 
KPÚ 2007/00560/15 O
08.06.2007
Pokiaľ sú plochy pre návrh brehovej zelene miestneho potoka v KN vedené ako PP, je potrebné vyhodnotiť ich budúce použitie na tento účel.
Berie sa na vedomie.



K žiadosti o vydanie súhlasu podľa §13 zákona č.245/2003 Z.z  je potrebné doložiť:
Berie sa na vedomie.



	Návrh doplnku ÚPN-SÚ (textová, tabuľková, grafická časť),

Berie sa na vedomie.



	potvrdenie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Banská Bystrica o zaradení PP do BPEJ,

Berie sa na vedomie.



	vyjadrenie Hydromeliorácií, š.p. Bratislava k existencii hydromelioračných alebo iných opatrení na zachovanie a zvýšenie úrodnosti,

Berie sa na vedomie.



	vyjadrenie užívateľa predmetnej PP,

Berie sa na vedomie.



	súhlas k pôvodne schválenému ÚPN-SÚ,

Berie sa na vedomie.



	vyhodnotenie pripomienkového konania.

Berie sa na vedomie.
05
Krajský lesný úrad Žilina 


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
06
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
07
Krajský pamiatkový úrad, Žilina
ZA-07/0583-02Hub
16.05.2007
Z hľadiska ochrany kultúrnych hodnôt sa v riešenom území nenachádzajú objekty podliehajúce ochrane podľa pamiatkového zákona. V záujme ochrany prípadných archeologických nálezov je v záväznej časti v bode 5) zapracovaná podmienka ich ochrany.
Berie sa na vedomie.
08
Obvodný úrad  Žilina 


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
09
Obvodný úrad životného prostredia, Žilina
A 2007/01604-002/CbÚŽP-DEB
21.05.2007
Súhlas podľa §16 ods.1, písm.f) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
Berie sa na vedomie.


ŽP-A/2007/01605-2/CA13/PAP/O35
29.05.2007
Podľa §33 ods.3 písm.t) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov – v doplnku sa jedná o výstavbu RD so samostatným vykurovaním, nie je predpoklad, že vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia s príkonom rovným alebo väčším ako 300 kW.
Berie sa na vedomie.
10
Obvodný pozemkový úrad, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
11
Obvodný lesný úrad,  Žilina
2007/00048-8-OLÚ
11.06.2007
K predloženému návrhu„Doplnok ÚPN – SÚ Žilina – IBV Pov. Chlmec“z hľadiska záujmov ochrany lesných pozemkov nemáme pripomienky a s návrhom súhlasíme.
Berie sa na vedomie.



Časť riešeného územia sa bude nachádzať v ochrannom pásme lesa, ktoré tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Na umiestnenie stavby v ochr. pásme lesa je potrebné v územnom konaní postupovať v zmysle § 10 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
Berie sa na vedomie.
12
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
13
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Žilina
ORHZ-1293/2007
22.05.2007
V rámci ÚPN riešiť zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov v súlade s vyhláškou MV SR č.699/2004 Z.z.
Berie sa na vedomie, v ďalších stupňoch PD bude riešené.
14
Obvodný úrad Žilina, odb. krízového riadenia, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
16
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
17
Krajský pamiatkový úrad, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
18
Hydromeliorácie, š.p., Bratislava 
3121-2/2007
26.07.2007

Neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácií š.p..
19
Správa národného parku Malá Fatra, Varín


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
20
SEVAK, a.s., Žilina
5595/2007/Ing.Št
30.05.2007
Predložený doplnok ÚPN – SÚ Žilina – IBV Pov. Chlmec  odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:




V lokalite, ktorú rieši doplnok ÚPN sa nachádzajú vodohospodárske siete ( prívodné potrubia  z vodárenskej nádrže Nová Bystrica OC DN 600, 800 a prívodné potrubie PVC DN 160 z VDJ Chlmec do VDJ Vranie). Tieto vrátane ich ochranných pásiem žiadame plne rešpektovať a pre realizáciou požiadať o ich presné vytýčenie.
Berie sa na vedomie.



Realizáciu navrhovaných rodinných domov je možné povoliť až po vybudovaní nutnej infraštruktúry a doriešení vlastníckych a prevádzkových vzťahov k navrhovanému vodovodu a splaškovej kanalizácií.
Berie sa na vedomie.



V súčasnosti naša spoločnosť pripravuje PD odkanalizovania mestskej časti Pov. Chlmec. Termín  realizácie je závislý od odsúhlasenia žiadosti na financovanie projektu z fondov EÚ.
Berie sa na vedomie.



Projektové dokumentácie navrhovaných inžinierskych sietí, komunikácií a jednotlivých rodinných domov žiadame predkladať na vyjadrenie.
Berie sa na vedomie.
21
Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu, Piešťany


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
22
Slovak telecom, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko OZ, Primárna oblasť Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
23
Slovak telecom, a.s., Regionálne centrum sieťovej infraštruktúry, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
24
Slovak telecom, a.s., Sekcia pre technický rozvoj, odb. návrhu a implementácie siete východ (ONIS-V), Banská Bystrica


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
25
Oblastný telekomunikačný úrad, Žilina
 

Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
26
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
27
Slovenský plynárenský priemysel, OZ Prievidza


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
28
Slovenský plynárenský priemysel, OZ Žilina 


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
29
Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Žilina 


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
30
Slovenská autobusová doprava, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
31
Slovenský pozemkový fond, Žilina


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
32
Lesy SR, OZ Žilina 


Podľa §22 ods.5) zákona č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – bez pripomienok.
33
LKV, s.r.o., Svederník 
10.08.2007
Súhlas s výstavbou IBV na pozemkoch v užívaní LKV, s.r.o. Svederník. 
Berie sa na vedomie.





34
Komisia životného prostredia a výstavby pri mestskom zastupiteľstve v Žiline
09.08.2007
Komisia berie na vedomie.
Berie sa na vedomie.
























































































































































