Návrh Zadania ÚPN O Čereňany - vyhodnotenie stanovísk

02 2016

VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ÚČASTNÍKOV,
PREROKOVANIA „NÁVRHU ZADANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ČEREŇANY“

Por.
č.

1

2

Dotknutý orgán štátnej
správy, dotknutý
samosprávny kraj,
vlastníci verejného
dopravného a technického
vybavenia územia,
dotknuté obce, právnické
osoby, fyzické osoby
Ministerstvo zdravotníctva
SR,
Inšpektorát kúpeľov a žriedel
Limbova 2, 83752 Bratislava

Ministerstvo dopravy ,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR,
Nám. Slobody 6
810 05 Bratislava

ORGÁNOV

Vyjadrenie - stanovisko

A ORGANIZÁCIÍ

UPLATNENÝCH

POČAS

Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach

č. Z56663-2015-IKŽ zo dňa 29.12.2015
Obec Čereňany sa nachádza mimo kúpeľných území a území ochranných
pásiem liečivých a prírodných minerálnych zdrojov. Ministerstvo IKŽ nie je
v predmetnej veci dotknutým orgánom.
06658/2016/B211-SZEÚ/529 zo dňa 07.01.2016
MDVRR SR má k ÚPN O Čereňany nasledujúce pripomienky a požiadavky :
Požadujeme rešpektovať stanovisko MDVRR SR č. 27618/2015/B211SZEÚ/79057 zo dňa 09.12.2015
MDVRR SR požaduje nasledovné :
Upozorňujeme, že rozvoj dopravnej infraštruktúry a realizáciu jednotlivých
navrhovaných činností, ktoré vyplývajú z ÚPN O Čereňany je potrebné zosúladiť
s prioritami rozvoja dopravnej infraštruktúry rezortu doprava a so strategickými
dokumentmi, ktorými sú: Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do
roku 2020 a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020
a Rozvojový program priorít verejných prác.
Postupovať v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Postupovať v súlade s príslušnými technickými predpismi a STN.
Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie
Rešpektovať ochranné pásma ciest a ochranné pásma železničných tratí
Dopravné napojenia riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia
dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete v súlade s platnými STN
a TP.
Dopravné napojenie na plánovanú cestnú sieť riešiť na základe
dopravnoinžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti
navrhovaných križovatiek.
Pri návrhu jednotlivých lokalít pre bývanie a rekreáciu v blízkosti ciest je
potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej
ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR
č. 549/2007 Z. z.
Dňa 13.04.2015 vydala sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
MDVRR SR Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-
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Berie na vedomie.

Akceptuje sa, v kap.10. sú uplatnené v zmysle akceptácie
nižšie uvedených požiadaviek, s ktorými sú požiadavky
z uvedeného stanoviska rovnaké (totožné).
Akceptuje sa, doplnené v kap.10.

Akceptuje sa doplnené v kap.10.
Akceptuje sa doplnené v kap.10.
Akceptuje sa doplnené v kap.10.
Akceptuje sa doplnené v kap.10.
Akceptuje sa doplnené v kap.10.
Akceptuje sa doplnené v kap.10.

Akceptuje sa doplnené v kap.10.

Akceptuje sa doplnené v kap.10.
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Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku
832 47 Bratislava

3.

4

5

Ministerstvo životného
prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra č 1
812 35 Bratislava

Trenčiansky samosprávny
kraj, odd. reg. rozvoja
K Dolnej stanici 7282/20A,
911 50 Trenčín
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SCDPK/21695, ktorým bolo rozhodnuté o prečíslovaní všetkých ciest III. Triedy
na území SR novými štvorcifernými číslami.
MDVRR SR požaduje rešpektovať stanovisko Dopravného úradu
ASMdpS-1-112/2016, Ing. Mecková / 0960 412316, Bratislava 27.01.2016
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako
oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko
v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z.
z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona
č.50/1976Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v
znení neskorších zmien a doplnkov - Súhlasí - s vyššie uvedeným strategickým
dokumentom s podmienkou Generálneho štábu OS SR :
- je nutné vylúčiť akékoľvek zásahy územnoplánovacej dokumentácie s možným
vplyvom na dislokáciu a činnosť Ozbrojených síl SR, najmä na priestory
a objekty dislokácie jednotiek OS SR - Sklady Čereňany, ochranné pásmo 760
m.
Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším
orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
3052/2016-7.3 645/2016 zo dňa 13.01.2016
V k. ú. obce sa nachádza:
Výhradné ložisko „Malé Kršteňany- Chotárska Dolinka (372)- dolomit s určeným
dobývacím priestorom (DP) Malé Kršteňany I“ pre V.D.S Bratislava. Žiadame
územie v blízkosti dobývacieho priestoru nevyužívať na obytné prípadne
rekreačné účely.
V predmetnom území je evidovaná jedna uzatvorená a rekultivovaná skládka
podľa PD tak, ako je zobrazená na priloženej mape. V ÚPD odporúčame
zohľadniť.
V predmetnom území je na základe výpisu z ISEZ evidovaná environmentálna
záťaž
EZ PD (2039)/ Čereňany - skládka odpadu
Názov : skládka odpadu
Druh činnosti : skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako : C sanovaná / rekultivovaná
V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie tak,
ako sú zobrazované na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné
územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je
to zobrazené na priloženej mape.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na
webovej stránke ŠGU DS

Akceptuje sa.

Akceptuje sa

Berie na vedomie.

Akceptuje sa požiadavka doplnená v kapitole 12.4

Akceptuje sa, požiadavka doplnená v bode h) kapitoly
17.5

Akceptuje sa požiadavka, dopĺňa sa kapitola 17.7.
Zosuvné územia a svahové deformácie
Akceptuje sa požiadavka, dopĺňa sa kapitola 17.8.
Radónové riziko.
Berie na vedomie.
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
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6

7
8

9

10.

11

Trenčiansky samosprávny
kraj, odbor investícií, ŽP
K Dolnej stanici 7282/20A,
911 50 Trenčín
Trenčiansky samosprávny
kraj, odbor dopravy
K Dolnej stanici 7282/20A,
911 50 Trenčín
Trenčiansky samosprávny
kraj, odd. UP a ŽP
K Dolnej stanici 7282/20A,
911 50 Trenčín
Okresný úrad
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

Okresný úrad v Trenčíne,
Odbor výstavby a bytovej
politiky, Hviezdoslavova 3,
911 49 Trenčín

Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP,
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

02 2016

TSK/2016/00589-2 zo dňa 11.01.2016
TSK súhlasí s návrhom Zadania ÚPN O Čereňany bez pripomienok

Berie na vedomie.
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
OBU-TN-OVBP1-2016/002138-005/JQ zo dňa 08.01.2016
Predložený návrh upraviť nasledovne:
Kapitola 4. –vynechať body nesúvisiace s riešeným územím -1.9, 1.9.7,
2.3,2.3.7, 2.9, 4.6.4
Kapitola 6. Bolo by vhodné v tejto kapitole vyhodnotiť platnú ÚPD
okolitých obcí a jej vplyv na riešené územie obce
pre výkres Širšie vzťahy odporúčame použiť výrez z nadradenej
dokumentácie
Po vyhodnotení pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy,
dotknutých organizácií, dotknutých obcí a dotknutých právnických a fyzických
osôb z prerokovania návrhu Zadania obstarávateľ predloží dopracovaný návrh
Zadania na Okresný úrad Trenčín na posúdenie podľa § 20 ods.5 stavebného
zákona.
K posúdeniu návrhu Zadania obstarávateľ predloží
Dopracovaný návrh Zadania v zmysle vyhodnotenia pripomienok a stanovísk
z prerokovania
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok
Fotokópie stanovísk a pripomienok
Fotokópie doručeniek o zaslaní oznámenia o prerokovaní
Fotokópiu oznámenia o zverejnení v obci o začatí prerokovávania návrhu
Zadania
Fotokópiu dokladu o obstarávaní Územného plánu OSO v zmysle §2a
stavebného zákona (dohoda o vykonaní prác a fotokópiu preukazu OSO)
OU-TN-OSZP1-2016/005353-2/SD, RNDr.S.Derneš/032-7408623, 25.01.2016
V súlade s usmernením MŽP
SR č. 3838/1231/200-4.1 z 12. 04. 2001 orgán ochrany prírody a krajiny v etape
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Akceptuje sa, v kapitole 4. sú uvedené body vynechané.
Akceptuje sa, odporúčanie je doplnené v kapitole 6.
Akceptuje sa odporúčanie, doplnené v bode e) kap. 22.
.
Berie na vedomie.

Berie na vedomie.
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spracovávania zadania UPN nevydáva vyjadrenie, len uplatňuje svoje
pripomienky do stanoviska.
Orgán ochrany prírody prevzal od vás list č. 1472/2015 z 18. decembra 2015
a po preskúmaní dokumentácie konštatuje, že po obsahovej stránke návrh
rešpektuje záujmy ochrany prírody a krajiny. V návrhu zadania sa
nachádzajú všetky evidované osobitne chránené časti prírody a krajiny, vrátane
prvkov RÚSES, ktoré boli spracované v rámci UPN VÚC Trenčianskeho kraja.
V ďalšej fáze tvorby dokumentácie je potrebné doplniť výskyt chránených druhov
rastlín a živočíchov, biotopov národného a európskeho významu na území
katastra obce (vrátane grafickej časti), prípadne pre ich identifikáciu kontaktovať
ŠOP SR, Správu CHKO Ponitrie (so sídlom: Samova 31, 949 01 Nitra).
Na základe predloženej dokumentácie Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, odporúča schváliť predložený návrh zadania ÚPN obce
Čereňany.
Podľa § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sa predkladané stanovisko orgánu ochrany prírody
považuje za záväzné stanovisko.

12

13

14.

Okresný úrad Trenčín
Odbor opravných
prostriedkov, ref. pôdohosp.
Nám.sv.Anny
7,91101Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Odbor opravných
prostriedkov, referát lesný
Nám sv. Anny 7,
911 01 Trenčín

Berie na vedomie.

Akceptuje sa.

Berie na vedomie.
Berie na vedomie.
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
OU-TN-OOP4-2016/001541-004 zo dňa 22.01.2016, Ing. J. Petrovičová
V zmysle §12 ods.1 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej
pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v osobitnom predpise Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z, z. podvodoch za odňatie a
neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je potrebné v ďalšom konaní
zosúladiť s novelou zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a uvádzať
konkrétne kódy BPEJ, vrátane zastavaného územia obce (údaje poskytne
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava).
V ďalších etapách riešenia územného plánu obce Čereňany je potrebné
požiadať tunajší úrad o stanovisko k záberom poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske použitie a následne o vydanie súhlasu podľa § 13 zákona
o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
V uvedenom katastrálnom území sa nachádzajú najkvalitnejšie
poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ, preto je potrebné dodržiavať
ustanovenia § 12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
OU-TN-OCDPK-2016/003522-002/MAR zo dňa 08.01.2016
S predloženým návrhom Zadania súhlasíme za rešpektovania nasledovných
podmienok :
1. Cestu I/64 a je križovatky s ostatnými pozemnými komunikáciami
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Berie na vedomie.

Berie na vedomie.

Berie na vedomie.

Berie na vedomie a akceptuje sa

Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov
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Okresný úrad
Odbor cestnej dopravy a PK
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

15.

16.

02 2016

posúdiť či vyhovujú požiadavkám výhľadových intenzít v návrhovom
období v zmysle STN 736101, 736110, 736102.
2. Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou
oznamujúcou začiatok a koniec obce rezervovať koridor pre výhľadové
šírkové usporiadanie cesta I/64
3. Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou
oznamujúcou začiatok a koniec obce vyznačiť ochranné pásmo cesty
4. Navrhnúť a vyznačiť výhľadové kategórie a funkčné triedy pozemných
komunikácií v zmysle STN 736101 a STN 736110
5. Nové zastávky pre autobusovú dopravu navrhnúť v zmysle STN
736425
6. Nové komunikácie pre chodcov navrhnúť v zmysle STN 736110
7. Nové cyklistické komunikácie navrhnúť v zmysle STN 736110 a TP
07/2014
8. Nové pripojenia pozemných komunikácií z cesty I/64 na susedné
nehnuteľnosti navrhnúť v súlade s STN 736101,736110, 736102
a príslušných TP
9. Nové podzemné vedenia v súbehu s cestou I/64 navrhnúť mimo cestný
pozemok cesty I/64 v chodníkoch a priľahlých zelených pásoch. Na
cestnom pozemku cesty I/64 je ich možné umiestniť v prípade ak je
vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých
nákladov
10. Pri návrhu nových lokalít HBV a IBV v blízkosti cesty I/64 dodržať
pásmo hygienickej ochrany pred negatívnymi účinkami dopravy z cesty
I/64 resp. zaviazať stavebníkov na vykonanie takých opatrení na
stavbách , ktoré budú eliminovať tieto nežiadúce účinky
11. Posúdiť neriaznivé vplyvy z dopravy (hluk a emisie) na ceste I/64
a v prípade potreby navrhnúť opatrenia na ich elimináciu
12. Dopravná časť musí byť spracovaná oprávneným projektantom pre
dopravné stavby zmysle § 46 ods. 1 zákona 50/1976 Zb.

Krajský pamiatkový úrad
Hviezdoslavova 3
91101 Trenčín

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP,
ŠVS
Dlhá 3,
971 01 Prievidza

OU-TN-OSZP-2016/000628 zo dňa 05.01.2016
Z hľadiska ochrany vodných pomerov máme tieto pripomienky:
v zadaní str. 19 je uvedené neplatné NV SR č. 296/2005 Z. z.
v súčasnosti je platné NV SR 269/2010 Z. z.
na str.22 v požiadavkách na riešenia pre OPK ods. d) zachovať alebo
doplniť vegetáciu brehov vodných tokov výsadbou drevín - žiadame
riešiť súčinnosť so správcom vodných tokov
na str. 25 ods. d) Rešpektovať navrhovanú trasu splaškovej kanalizácie
Čereňany – Oslany je možné vypustiť nakoľko splašková kanalizácia

Akceptované v bode II. b) kap. 10.
Akceptuje sa v bode I. c) kap. 10.
Akceptované v kap. 10.
Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov
Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov
Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov
Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov
Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov

Akceptuje sa v kap. 10.

Akceptuje sa v rozsahu určenia záväzných regulatívov
Berie na vedomie.
V zmysle §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá
pripomienky k návrhu
územnoplánovacej
dokumentácie.
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Akceptuje sa, opravené - akt. Vyhláška.
Akceptuje sa, opravené.
Akceptuje sa, vypustené.
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17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP,
OPK
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP,
OH
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP,
ŠSOO
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Okresný úrad
Odbor starostlivosti o ŽP,
EIA
Dlhá 3,
971 01 Prievidza
Okresný úrad
Odbor dopravy a cestného
hospodárstva
Medzibriež.2,97101Prievidza
Okresný úrad Prievidza
Odbor krízového riadenia
Medzibriež.2,97101Prievidza
Okresný úrad
Odbor pôdohospodárstva
Referát pozemkový
Mariánska 6
971 01 Prievidza
Okresný úrad
Odbor pôdohospodárstva
Referát lesný
Mariánska 6,97101Prievidza
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva,
Nemocnič. 8, 97201 Bojnice
Regionálna veterinárna
a potravinová správa
Mariánska 6 971 01
Prievidza

02 2016

nebude vedená do ČOV Oslany, podľa platného stavebného povolenia
obec Čereňany bude mať samostatnú ČOV.
OU-PD-OSZP-2016/000626 zo dňa 11.01.2016
Okresný úrad Prievidza ako orgán ochrany prírody nie je dotknutým orgánom
v zmysle § 9 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z.
ŠSOH OU-PD-OSZP-2015/027525-002 zo dňa 23. 12. 2015
Pri spracovaní UPN O Čereňany je potrebné zohľadniť povinnosti obce pri
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
vyplývajúce z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
ŠSOO OU-PD-OSZP-2015/023813-002 zo dňa 29. 10.2015
Okresný úrad z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia
k Zadaniu UPN O Čereňany súhlasíme bez pripomienok
OU-PD-OSZP-2015/027474-002 zo dňa 28.12.2015
ÚPN O Čereňany ako strategický dokument podlieha povinne procesu
posudzovania. Obec Čereňany ako obstarávateľ doručí tunajšiemu úradu
oznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa §5 ods.5 a prílohy č. 2
Zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a to v písomnom vyhotovení a na
elektronickom nosiči dát.
OU-PD-OCDPK-2016/000571-002 zo dňa 05.01.2016
Okresný úrad odbor dopravy a cestného hospodárstva nemá námietky
k predloženému návrhu Zadania ÚP.
OU – PD- OKR- 2015/24956-5 zo dňa 30. 12. 2015
Okresný úrad nemá pripomienky k rozsahu zadania

Berie na vedomie.
Akceptované v kap. 17.5

Berie na vedomie.

Akceptuje sa.
Akceptuje sa.

Berie na vedomie.

Berie na vedomie.
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
B/2015/02178-HŽP/09223 zo dňa 04.01.2016
RUVZ súhlasí s návrhom dokumentácie ÚPN O Čereňany - zadanie
Č. spisu 3071/2015 zo dňa 18.01.2015
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza v zmysle ust. §8 ods. 3
písm.ag) a § 4 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a v zmysle §20 zákona č. 50/1276 Zb. o územnom
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Návrh Zadania ÚPN O Čereňany - vyhodnotenie stanovísk

02 2016

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení k návrhu „zadania Územného
plánu obce Čereňany“ nemá pripomienky.

27.

28.

29.

30.

Obvodný banský úrad,
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Krajský pamiatkový úrad
Trenčín pracovisko
Prievidza
Nová 2, 971 01 Prievidza
Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného
zboru v Prievidzi
Vápenická, 97101 Prievidza
Slovenský pozemkový fond
Bratislava
Mariánska 6
971 01 Prievidza

Slovenský vodohospodársky
podnik š. p. OZ Piešťany,
Nábrežie I. Krasku 834/3
921 80 Piešťany

31.

V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
ORHZ-PD1-1410/2015 zo dňa 31.12.2015
ORHZ v Prievidzi nemá k predloženému návrhu Zadania žiadne pripomienky
SPFZ/2016/002494 zo dňa 08.010. 2016
Oznamujeme Vám, že pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
SPF môžu byť použité na riešenie reštitučných nárokov oprávnených osôb
náhradnými pozemkami a tiež náhradné pozemky.
Z dôvodu, že SPF pozemky, ktoré má v správe sám nevyužíva, ale ich
prenajíma pre účely poľnohospodárskej výroby. V prípade, ak dôjde k záberu
poľnohospodárskej pôdy žiadame aby sa k záberu vyjadril aj užívateľ
poľnohospodárskych pozemkov hospodáriaci na pôde.
Žiadame Vás rešpektovať požiadavky nájomcov poľnohospodárskej pôdy ak sa
na dotknutých pozemkoch nachádzajú stavby slúžiace poľnohosp. výrobe.
CZ 1821/2016 zo dňa 20.01.2016
Do ÚPD žiadame doplniť a rešpektovať :
Návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí
zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004
Z. z. a NV č. 269/2010 Z.z.
Požadujeme zachovať ochranné pásmo vodohospodársky významného
vodného toku Nitra min. 10 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze
obojstranne a pri ostatných vodných tokoch 5 m od brehovej čiary obojstranne.
Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku
k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv,
údržby a povodňovej aktivity.
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže
správca vodného toku užívať pobrežné pozemky( § 49 Zákona o vodách
364/2004 Z. z.) . Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu
A druhu vegetácie pri hospodársky významných vodných tokov sú pozemky do
10 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze a pri drobných vodných
tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného
pásma.
SVP má v riešenom území zaradenú investičnú akciu „Čereňany protipovodňové opatrenia“. Upozorňujeme, že sa jedná o viacročný program
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Berie na vedomie

Akceptuje sa v návrhu riešenia ÚPD rozsahu zhodnotenia
objektívneho riešenia koncepcie rozvoja obce a verejných
záujmov.

Akceptuje sa v kap. 11.1
Akceptuje sa v kap. 11.1
Akceptuje sa v kap. 11.1
Berie na vedomie.

Akceptuje sa v kap. 14.3
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a realizácia jednotlivých akcií záleží od zabezpečenia zdrojov na ich realizáciu.
Uvedenú investičnú akciu požadujeme v ďalších stupňoch územného plánu
zaradiť medzi verejnoprospešné stavby.
Ďalší stupeň dokumentácie požadujeme predložiť na posúdenie.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Slovenský vodohospodársky
podnik š. p. OZ Piešťany,
Škultétyho15
955 57 Topoľčany

Dopravný úrad
Divízia civilného letectva
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na
dráhach
Letisko M.R.Štefánika
823 05 Bratislava
ŽSR SR
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Slovak Telecom a. s.
Bajkalská 28
817 05 Bratislava
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s .
Partizánska cesta 25
975 23 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. OZ PDA
Clementisa.52,
97101Prievidza

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
19739/2015/ROP-002-P/40453 zo dňa 02.12.2015
a 5143/2016/ROP-003-P/44845, 22.01.2016
Dopravný úrad Vám oznamuje, že časť katastrálneho územia obce sa nachádza
v ochranných pásmach Letiska Malé Bielice – Partizánske , určených
rozhodnutím Leteckého úradu zn. 5348/2013/ROP-028-OP/8828 zo dňa
30.05.2013 boli určené ochranné pásma Letiska Malé Bielice-Partizánske.
Z ochranných pásiem vyplýva pre k. ú. Čereňany nasledovné obmedzenia :
- ochranným pásmom bez laserového žiarenia. V pásme bez laserového
žiarenia sa zakazuje používať zariadenia, pri ktorých by úroveň vyžarovania
prekročila hodnotu 50nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne
rušenie letovej posádky lietadla.
Ochranné pásma žiadame do predmetnej dokumentácie zapracovať do textovej
aj výkresovej časti ako regulatívy priestorového a funkčného usporiadania
územia. Ochranné pásma majú byť zapracované do výkresu takej mierky, aby
boli priehľadné a zrozumiteľné.

Berie na vedomie.
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

Akceptuje sa, doplnené v bode k) kapitola 10.

Akceptuje sa, v etape spracovania konceptu a návrhu.

V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

SPP a. s.
Mlynské nivy 44/A
826 19 Bratislava

SSE, Stredoslovenská
energetika a. s. ,
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

02 2016

DPSMK/04/2016 zo dňa 13.01.2016
1. Obec Čereňany nie je splynofikovaná. Cez riešené územie je trasovaný
VTL plynovod DN 300 s maximálnym prevádzkovým tlakom 2,5 MPa.
2. Za správne premietnutý stav plynárenských zariadení do ÚPD
zodpovedá zhotoviteľ ÚPD.
3. Požadujeme v návrhu ÚPD, ako i v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie týkajúcich sa umiestnenia stavieb v záujmovej lokalite,
dodržať v zmysle zákona 251/2012 Z. z. ochranné a bezpečnostné
pásma od exitujúcich plynárenských zariadení.
4. SPP distribúcia a. s. , nemá v súčasnosti vlastné rozvojové zámery
v uvedenej lokalite.

Akceptuje sa za podmienky dodania
podkladov.
Akceptované v bode e) kap. 11.3

relevantných

Berie na vedomie.
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

SEPS a. s.
Miletičova 5
824 84 Bratislava

PS/2016/000856 zo dňa 20.01.2016
A ) Existujúce vedenia
Katastrom obce je trasované 220 kV nadzemné elektrické vedenie V 274
Križovany – Bystričany (požadujeme opraviť v texte 13.2. je nesprávne uvedená
trasa č. 271 Bystričany – Sučany)
B) Plánované zariadenia
Vzhľadom na to, že v Zadaní sú rešpektované koridory pre plánované 400 kV
vedenia, nemáme pripomienky k Zadaniu ÚPN. V súčasnosti prebieha príprava
stavby „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany, ktoré prechádza cez k. ú.
Čereňany. Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom
Topoľčany dňa 08.12.2015.

Obec Bystričany
Mirka Nešpora 1/17
972 45 Bystričany

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

Obec Oslany
Námestie slobody 2/3
972 47 Oslany

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

Obec Malé Kršteňany
Č. 105
958 03 Malé Kršteňany

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

Obec Kľak
Č. 9

Berie na vedomie.

Akceptuje sa, opravené vedenie V 274 v kap. 13.2.

Akceptuje sa, doplnené pod bodom b) v kap. 13.2.

V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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966 77 Ostrý Grúň
Obec Horná Ves
Obecný úrad 191
972 48 Horná Ves
VJARSPOL, s. r. o.,
Nám. SNP 153/35
972 13 Nitrianske Pravno
Poľnovtáčnik a. s.
Hájska 927/20
972 42 Lehota pod
Váčnikom
Roľnícke družstvo ,
Prievidzská 26/25
Čereňany
Urbárske pozemkové
spoločenstvo
Pálenická 767/1A
Čereňany
Urbárske pozemkové
spoločenstvo
Čereňany 2 – Fančová
Čereňany
Majer pod horou s. r. o.
Pod horou 429
Zemianske Kostoľany

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

NAVI spol. s. r. o.
Dlhá 52
Prievidza

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

Ing. Emanuel Mirín
Záhumenská 28,
851 10 Bratislava

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

PORS s. r. o.
Družstevná 611/31
972 47 Oslany

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní
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57.

58.

Lesy SR OZ
Švéniho 7
971 01 Prievidza
Kameňolomy
a štrkopieskovne a. s.
Bernolákova 61
953 01 Zlaté Moravce
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V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania
V zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa predpokladá, že
nemá pripomienky k návrhu zadania

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

nevyjadrili sa v určenej lehote do 30 dní

V Čereňanoch 02. 02. 2016

Ján Mokrý

Ing. arch. Milan Chmura

starosta obce

odborne spôsobilá osoba
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