OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina
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rozdeľovník


Váš list číslo/zo dňa



Naše číslo

Vybavuje/linka

V Žiline, dňa

OU-ZA-OSZP2/2016/018158-5/Gr

Ing. Grófová/04

18.04.2016

Vec

ROZSAH

HODNOTENIA

navrhovanej činnosti „Žilina – Vrútky - Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky – Martin,
mimo cestného telesa I/18 “ (cyklodopravná trasa), ktorý je stanovený podľa § 30 zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „zákon“).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Navrhovateľ Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania,
Komenského 48, 011 09 Žilina, požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, k návrhu plánovanej činnosti „Žilina – Vrútky - Martin, úsek Strečno –
Lipovec, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18 “ (cyklodopravná trasa). Predložená
trasa vo všetkých alternatívach, v úseku 8,78 km - 9,19 km, zasahuje do vlastného územia
Národného parku malá Fatra, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny, platí 3. stupeň územnej ochrany. V úseku C2.2, v 7,14 km – 7,9 km, cyklodopravná
trasa zasahuje do NPR Krivé, kde platí 5. stupeň územnej ochrany. Ostatné časti sa
nachádzajú v 2. stupni územnej ochrany. Zároveň cyklodopravná trasa zasahuje do územia
európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra, SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu
a veľká časť cyklodopravnej trasy prechádza chráneným vtáčím územím SKCHVÚ 013 Malá
Fatra.
Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí, ktoré vydalo oddelenie ochrany prírody a krajiny č. OUZA-OSZP1-2016/001502-008/Ryb sa konštatuje, že navrhovaná činnosť priamo nesúvisí so
starostlivosťou o predmetné územia a bude mať na toto územie významný vplyv, teda je
predmetom posudzovania v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného

prostredia kraja, ktorý je príslušným orgánom v zmysle § 55 písm. d) zákona, určuje po
dohode s MŽP SR - odborom ochrany prírody a po prerokovaní s navrhovateľom, podľa § 30
zákona nasledovný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti :
1. Varianty pre ďalšie hodnotenie :
Pre ďalšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Žilina – Vrútky - Martin, úsek Strečno
– Lipovec, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18 “ (cyklodopravná trasa), boli určené 2
varianty riešenia.
Variant 1 – predložený navrhovateľom
Nulový variant - stav, ak by sa činnosť nerealizovala

2. Rozsah hodnotenia
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti
podľa § 31 zákona. V správe o hodnotení je potrebné rozpracovať všetky body
uvedené v prílohe č.11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.3. Navrhovateľ doručí Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné
prostredie, 1 ks správy o hodnotení navrhovanej činnosti v písomnej forme a
20 ks v elektronickej podobe.

2.2 Špecifické požiadavky
2.2.1 Dôkladne a podrobne odôvodniť charakter využitia Variantu 1 tak, aby
jednoznačne spĺňal kritériá stanovené v Operačných programoch, v súlade
s vládnym dokumentom „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Slovenskej republike“.
2.2.2 Podrobne graficky rozpracovať jednotlivé dĺžky, šírky, počet mostov, materiál
a trasovanie.
2.2.3 Doplniť trvalý a dočasný záber počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
(lesného a pôdneho fondu), s rozdelením na jednotlivé katastre.
2.2.4 Povrch cyklotrasy riešiť len prírodným materiálom (lomový kameň, čadičové
kocky, drevené fošne).
2.2.5 Doplniť parcelné čísla všetkých dotknutých pozemkov navrhovanou činnosťou.
2.2.6 Popísať a graficky znázorniť všetky navrhované a jestvujúce ochranné pásma
technickej infraštruktúry a dopravných stavieb ako aj prírodných prvkov (napr.
chránené územia)
2.2.7 Bližšie špecifikovať parametre navrhovaných lokalít (lokalizácia,
mapové
zobrazenie, charakteristika) a v správe o hodnotení konkretizovať nároky na
chránené územia v súvislosti s plánovanými aktivitami, ako aj vplyvy na záujmy
ochrany prírody a krajiny a územia chránené podľa medzinárodných dohovorov
a všetky prvky ÚSES v dotknutom území. Pre hodnotenie vplyvu na územia

sústavy NATURA 2000, požadujeme vykonať primerané posúdenie podľa
vypracovanej metodiky.
2.2.8 Požadujeme na základe špecifikácie jednotlivých údajov navrhnúť relevantné
a cielené opatrenia na zamedzenie, resp. zmiernenie nepriaznivých vplyvov.
2.2.9 Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na doterajšie lesohospodárske
a poľnohospodárske obhospodarovanie dotknutých pozemkov, na poľovníctvo a
rybárstvo.
2.2.10 Vykonať identifikáciu biotopov a druhov, v úsekoch trasy mimo území NATURA
2000.
2.2.11 Vyhodnotiť vplyvy na predmet ochrany národnej sústavy chránených území
(vrátane druhov a biotopov národného významu).
2.2.12 Vykonať identifikáciu kolíznych bodov a plôch ( napr. križovanie vodných tokov,
plochy výrubu drevín) a vytvoriť návrh optimálneho riešenia.
2.2.13 Vypracovať návrh opatrení na zmiernenie vplyvov na geologický substrát a pôdny
kryt (riziko erózie), na vegetačný kryt (zošľapávanie, synatropizácia, šírenie
inváznych druhov), živočíšstvo (rušenie, migračné bariéry), vodné prostredie
(zásahy do toku, potencionálne znečistenie).
2.2.14 Uviesť predpokladané množstvá odpadov a spôsob nakladania s nimi (pri
výstavbe, aj pri prevádzke)
2.2.15 Podrobne špecifikovať spôsob výstavby cyklotrasy, v dotknutom území v celej
trase (prístup ťažkých mechanizmov, dočasné skládky, obslužná komunikácia).
2.2.16 Zhodnotiť celkový vplyv na krajinný ráz a scenériu krajiny (percepcia) dotknutého
územia.

3. Upozornenie
Podľa § 30 ods. 5 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez
zbytočného odkladu informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti a jeho časovom harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 6 zákona môžu subjekty posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia na Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Rozdeľovník :
Doručí sa :
1. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a RR, Komenského 48, Žilina 011 48

Na vedomie :

MDV a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
MŽP SR, odbor OP a K, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva, sekcia CR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, odbor štátnej správy lesného hospodárstva
a poľovníctva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
5. OÚ Žilina, OSZP, oddelenie OP a K a oddelenie ŠVS a vybraných zložiek kraja
6. Obec Strečno, Sokolská 487, Strečno 013 24
7. Obec Nezbudská Lúčka č. 130, 013 24
8. Obec Lipovec , Hrabiny 290, 038 61 Vrútky
9. Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
10. Mesto Martin – SÚ, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
11. ŠOP SR Malá Fatra, Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska ul. 197, 013 13 Varín
12. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godorova3/B, 811 06 Bratislava
13. RUVZ, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
14. OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
15. OÚ Žilina, odbor pozemkový a lesný, A. Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina
16. OÚ Žilina, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
1.
2.
3.
4.

