OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Ohradzany

September 2021
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I.

Základné údaje o obstarávateľovi
Názov: Obec Ohradzany
Identifikačné číslo: 00323322
Adresa sídla: Obec Ohradzany, Obecný úrad č. 164, 067 22 Ohradzany
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa: Andrea Kličová, starostka obce, č.tel.: +42157 7880239, e-mail:
ohradzany@gmail.com
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie: spracovateľ ZaD č. 1 ÚPN-O Ohradzany: ENVIO, s.r.o. Levočská 2, 080 01
Prešov, e-mail:envio.sro@gmail.com, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD
Ing. Katarína Ježová e-mail: jezova.katarina@post.sk
1.
2.
3.
4.

II.

Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ohradzany (ZaD č.1 ÚPN-O
Ohradzany).
2. Charakter: Zmeny a doplnky č.1 ÚPN O Ohradzany - zmena funkčného využitia územia s
miestnym dosahom sú spracované v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Uvedený dokument
ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
3. Hlavné ciele: Dôvodom obstarávania a spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce
Ohradzany sú požiadavky, ktoré vyplynuli z územnotechnických zmien a z aktuálnej
požiadavky a dopytu, ktoré boli prejednané a odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom
v Ohradzanoch dňa 16.09.2020, uznesením č. 85. K zmenám došlo predovšetkým vo
funkčnom využití plôch bývania, občianskej vybavenosti, športu, rekreácie, technického
vybavenia a sieti technickej infraštruktúry v hraniciach súčasného zastavaného územia obce
a novonavrhovanej hranice zastavaného územia. Keďže došlo k čiastočnej zmene koncepcie
organizácie územia, k zmenám potrieb umiestniť verejnoprospešné stavby, bolo
potrebné obstarať Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ohradzany.
Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, či ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany podliehajú
zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Obsah: Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti zákona č.
50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien
(ďalej len stavebný zákon) a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obsah návrhu riešenia ZaD č. 1 UPN
O Ohradzany sa skladá z textovej a grafickej časti, ktorá je súčasťou tohto dokumentu.
Textová časť: sa skladá zo smernej a záväznej časti.
Grafická časť:
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Ohradzany sú spracované v grafickej časti formou
priesvitiek na pôvodnú grafickú časť ÚPN obce ( súčasný právny stav).
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Zoznam výkresov:
Výkres číslo 1 - Výkres širších vzťahov v mierke 1:25 000
Výkres číslo 2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a verejnoprospešnými stavbami v mierke 1:10 000
Výkres číslo 3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie v mierke 1:2 000
Výkres číslo 4 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo
v mierke 1:2 000
Výkres číslo 5 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika,
telekomunikácie v mierke 1:2 000
Výkres číslo 6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES
v mierke 1:10 000
Výkres číslo 7 - Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov na nepoľnohospodárske účely M 1:10 000
Príloha:

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov na nepoľnohospodárske účely

5. Uvažované variantné riešenia: Pre navrhované zmeny a doplnky funkčného využitia územia
neboli spracované alternatívne riešenia z dôvodu jasne koncipovaných požiadaviek obce.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
a)
Spracovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Ohradzany.................... 31.09.2021
b)
Prerokovanie podľa § 22 stavebného zákona a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ....................................................... október - december 2021
c)
schválenie podľa §26 ods.3 stavebného zákona, vrátane vydania všeobecne záväzného
nariadenia v termíne, ktorý určí obstarávateľ.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: Pri riadení využitia a usporiadania územia
Prešovského kraja je potrebné riadiť sa Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja,
ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja
uznesením č. 268/2019 a jeho záväznou časťou, ktorá bola vydaná Všeobecne záväzným
nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, schváleným Zastupiteľstvom
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019.
Regulatívy, vyplývajúce pre katastrálne územie obce Ohradzany z riešenia Územného plánu
Prešovského samosprávneho kraja, nemajú priamy vplyv na priestorový rozvoj navrhovaných
lokalít riešených v Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN obce Ohradzany. Spracovanie Zmien
a doplnkov č.1 ÚPN obce Ohradzany je v súlade s nadradenou dokumentáciou. Pri spracovaní
ZaD bola využitá dokumentácia schváleného ÚPN-O Ohradzany.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obecné zastupiteľstvo obce Ohradzany (§26, ods.3
stavebného zákona v spojitosti s § 22 – 25 stavebného zákona).
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:
 Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Ohradzany.
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ohradzany, ktorým sa vyhlási záväzná časť Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ohradzany.
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy: Obec formou uznesenia obecného zastupiteľstva č.85 zo dňa
16.09.2020 definovala svoje požiadavky na spracovanie ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany.
Základným vstupom pre spracovanie ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany je platný ÚPN obce
Ohradzany z roku 2012.
Predmetom Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Ohradzany sú tieto lokality:
P.
č.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Názov lokality
Centrálna časť obce
časť parcely č. 485
časť parcely č. 486
Východná časť obce
časť parcely č. 372
Východná časť obce
parcela č. 259/1
Centrálna časť obce,
pri hasičskej
zbrojnici časť
parcely č. 1
Južná časť obce,
pri cintoríne
Južná časť obce,
pri futbalovom
ihrisku
Južná časť obce,
pri futbalovom
ihrisku parcela
č. 445/9
Južná časť obce,
pri futbalovom
ihrisku parcela
č. 828/42
Východná časť obce
časť parcely č. 258
Východná časť obce
pri ZŠ parcela
č.259/5
Severná časť k.ú.
parcely č. 1351,1352

Funkčné využitie lokality
podľa platného ÚPN O
plocha občianskej vybavenosti
- kultúrny dom (4)
plocha verejnej zelene
plocha zelene rodinných
domov

Navrhované funkčné využitie
lokality
plocha bytových domov

plocha športu
- multifunkčné ihrisko
plocha občianskej vybavenosti
- stav

plocha občianskej vybavenosti
- školský areál (8)
plocha technického vybavenia
- zberný dvor (6a)

plocha bytových domov

orná pôda

plocha zelene cintorína
- rozšírenie cintorína
plocha verejného dopravného plocha športu - stav
vybavenia – parkovisko P6
plocha rodinných domov

plocha verejného dopravného
vybavenia – parkovisko P6

plocha rodinných domov

plocha občianskej vybavenosti
- šatne - stav

plocha športu
- krytá plaváreň (5)
plocha občianskej vybavenosti

plocha verejného dopravného
vybavenia - parkovisko P8
plocha verejného dopravného
vybavenia - parkovisko P5 - stav

TTP - trvalý trávnatý porast

plocha rekreácie
oddychová plocha - altánok (7a)

Ďalšie zmeny sú:
 Plochy RD, prieluky v zastavanom území obce (pôvodne plochy zelene rodinných
domov), a plochy RD mimo zastavané územie obce (pôvodne orná pôda),
 Pôvodne navrhovaná plocha športu - krytá plaváreň (5) sa mení na stav - multifunkčné
ihrisko
 Zrušenie ochranného pásma cintorína
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 Nové ochranné pásmo Hospodárskeho dvora 50m
 Pôda: Bilancia pôdy v k.ú obce Ohradzany je nasledujúca:
Celková výmera katastra obce Ohradzany je 1199 ha. Z hľadiska súčasnej krajinnej
štruktúry najvyššie zastúpenie v rámci poľnohospodárskej pôdy zaberajú TTP 436 ha
(36,4 %), orná pôda má výmeru 312 ha, čo predstavuje 26 % z územia katastra. Záhrady
a ovocné sady majú 17 ha s podielom cca 1,4 % z celkovej výmery katastrálneho
územia.
Chránené pôdy v katastrálnom území obce Ohradzany:
Kód BPEJ: 0512003, 0611002, 0612003, 0657202, 0657212, 0657302, 0657402,
0657433, 0657502, 0669232, 0669235, 0669412, 0669435, 0669442, 0669535,
0670233, 0769412.
Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia. Navrhovanými zmenami v
ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany nedochádza k degradácii pôd.
Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
navrhovaných lokalít, je riešené v požadovanom rozsahu v dokumente ZaD č.1 ÚPN
obce Ohradzany (oproti pôvodnému vyhodnoteniu v ÚPN-O Ohradzany dochádza k
novým záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely).
 Lesné pozemky: Lesnatosť územia je pomerne vysoká cca 27 % pri rozlohe lesov 327
ha. Navrhované ZaD č.1 ÚPN obce Ohradzany sa netýkajú záberu lesných pozemkov.
 Voda: Tok Ondávka preteká celým katastrálnym územím v smere sever – juh. Tok
Ondávka je jeden z najdôležitejších prítokov rieky Ondava, do ktorej sa vlieva mimo
riešeného územia. Intravilánom obce preteká potok Záhumienka a bezmenný prítok.
Potok Záhumienka v južnej časti katastrálneho územia v extraviláne prechádza do
odvodňovacieho kanálu Záhumienka.
 Suroviny: V katastrálnom území obce Ohradzany sa nenachádzajú žiadne prieskumné
územia, chránené ložiskové územia a dobývacie priestory.
 Energetické zdroje: Obec Ohradzany je v súčasnosti zásobovaná el. energiou cez
rozvodné vedenie VN č. 224 Humenné - Vranov nad Topľou, prostredníctvom 4
transformačných staníc 22/0,4 kV - TS1, TS2, TS3, a TS4. Trafostanice sú napájané po
VN strane prípojkami VN tvorenými prevažne vodičmi 3x35 AlFe 6 od kmeňovej VN
linky VSD číslo 224 na podperných bodoch. NN rozvod je nadzemný, prevažne na
betónových podperách.
Juhovýchodným okrajom územia prechádza vedenie VVN 110 kV.
S postupom rekonštrukcii, dostavby a tiež zástavby nových bytových jednotiek
v navrhovaných lokalitách a výstavby športovo-rekreačnej a občiansko-technickej
vybavenosti je potrebné zrekonštruovať príslušné jestvujúce trafostanice, resp. zriadiť
nové trafostanice s postupným zvyšovaním výkonu po navrhované cieľové hodnoty.
Vybudovať príslušné VN prípojky k novým transformačným staniciam z linky VN číslo
224 takto:
- k novej TS 5 samostatným prívodom vzdušným vedením izolovaným vodičom
(ochranné pásmo 4m) na podperných bodoch,
- k novej TS 6 a TS 7 samostatným prívodom vzdušným vedením izolovaným
vodičom (ochranné pásmo 4m) na podperných bodoch.
 Plyn: Obec je plynofikovaná od roku 2000, STL plynovodmi pri tlakovej hladine 0,3
MPa. Zdrojom zemného plynu pre obec je vysokotlakový distribučný plynovod DN
300, PN 4,0 MPa Vranov nad Topľou - Humenné, z ktorého cez VTL
prípojku, regulačnú stanicu (RS) je cez STL plynovody Slovenská Volová - Ohradzany
- Baškovce zásobovaná obec. STL plynovody sú z PE rúr D160-50.
Odberatelia plynu sú zásobovaní plynom z miestnej NTL a STL siete, buď priamo cez
STL prípojky plynu (VO), alebo NTL prípojku plynu, alebo cez stredotlakové prípojky
a regulátory tlaku STL/NTL.
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Plynofikácia navrhovaných území bude riešená koncepčne v súlade s podmienkami
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok
a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa distribučnej siete.
 Doprava: Cez obec Ohradzany prechádza cesta II. triedy č. II/3826 Košarovce Ohradzany - Humenné. Obec gravituje k najbližšiemu mestu Humenné, vzdialenému 8
km. Na cestu III/3826 sa v obci Ohradzany napája zo severu cesta III/3828 Ruská Kajňa
- Hrabkov - Turcovce - Baškovce - Ohradzany a zo severovýchodu cesta III/3827
Sopkovce - Ohradzany.
V zastavanej časti obce sa na cesty III. triedy napája sieť jestvujúcich miestnych
obslužných komunikácií v kategóriách C3-MO 4,25/30, MO 6,5/30, MO 7,5/30, MO
8,0/30 a MOK 3,75/30.
Z dopravných zariadení sa na južnom okraji obce Ohradzany nachádza čerpacia stanica
pohonných hmôt. Je napojená na cestu III/3826 odbočovacím a pripájajúcim pruhom,
ktorý umožňuje vjazd na ČS zo všetkých smerov.
Navrhovaná zástavba bude organizovaná pozdĺž ciest III. triedy, ktoré prechádzajú
obcou III/3828, III/3826, III/ 3827 a pozdĺž jestvujúcich komunikácii C3-MO 7,5/30,
C3-MO 6,5/30 a C3-MO 8,0/30, s navrhovaným predlžením jestvujúcej komunikácie
C3-MO 6,5/30 v severozápadnej časti obce.
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry bude riešené v súlade s STN 73 61 10.
2. Údaje o výstupoch: Výstupom procesu obstarávania sú navrhované Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Ohradzany. Návrh ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany je spracovaný
v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej
dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerné a záväzné regulatívy.
Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce Ohradzany.
 Ovzdušie: Katastrálne územie obce Ohradzany predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia
relatívne homogénny priestor. Územie je v prevažnej miere postihnuté lokálnymi
zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade inverzných situácií vplyvom kumulácie zdrojov a
činnosti spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (obytné plochy, výrobné areály,
koncentrácia dopravy a pod.). Výrazné zdroje znečistenia ovzdušia však v skúmanom
území zastúpené nie sú.
Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nemajú vplyv na stav ovzdušia v obci
(nezhoršujú súčasný stav).
 Voda: Obec má vybudovaný gravitačný vodovod. Ako zdroj vody pre obec slúži
skupinový vodovod Humenné - Slovenská Volová - Ohradzany, ktorý je súčasťou
Východoslovenskej vodárenskej sústavy, systému Starina - Košice. Odberatelia sú
zásobovaní cez prívodné potrubie DN 200 zo Slovenskej Volovej.
Obec Ohradzany nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Objekty občianskej
vybavenosti a veľká časť rodinných domov (RD) majú vybudované vlastné žumpy.
Podľa spracovaného „Plánu rozvoja verejných kanalizácii pre územie SR“ je obec
zaradená ako samostatná aglomerácia s ČOV.
Obec má pozdĺž štátnej cesty do Baškoviec a Sopkoviec vybudovanú dažďovú
kanalizáciu DN 300 zaústenú do potoka Ondavka.
Platný ÚPN-O rieši systém odkanalizovania pre navrhovanú zástavbu - vyprojektovať a
vybudovať gravitačné stoky - splaškovú kanalizáciu DN 300 s pokračovaním do ČOV,
pod obcou. Trasovanie kanalizácie umiestniť v zelenom páse alebo chodníku.
V obci je potrebné v bilančnom období územného plánu k roku 2040 vybudovať
celoobecnú splaškovú kanalizáciu a mechanicko – biologickú ČOV pre 1200 EO.
Do času vybudovania verejnej kanalizácie a v prípadoch, kde z technických príčin
nebude možné napojenie objektov na verejnú kanalizáciu budú odpadové vody
zachytávané vo vodotesných žumpách a ich obsah sa bude zneškodňovať v čistiarni
7








odpadových vôd, v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Vody z povrchového odtoku sa v čo najväčšej miere ponechajú na vsiaknutie do terénu.
Pri prípadnom návrhu odvedenia dažďových do recipientu bude potrebné navrhnúť
opatrenia na zadržanie zrážkových vôd z povrchového odtoku v území tak, aby odtok
nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená
kvalita vody v recipiente (dažďové nádrže).
V zmysle ustanovení zákona číslo 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pozdĺž
oboch brehov vodohospodársky významného vodného toku Ondavka je potrebné pre
potreby opráv a údržby ponechať územnú rezervu šírky min 10,0 m a pozdĺž ostatných
vodných tokov min. 5,0 m.
Odpady: Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území
obce bude zabezpečované v súlade s Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý
musí byť spracovaný v súlade s Plánom odpadového hospodárstva Prešovského
samosprávneho kraja.
Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje individuálne.
V rámci skvalitnenia služieb v oblasti odpadového hospodárstva, územný plán navrhuje
pri hasičskej zbrojnici zriadenie zberného dvora, v súlade s ustanoveniami zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Hluk a vibrácie: Hluk a vibrácie z dopravy, ktorá prechádza cez obec, zaťažujú
primerane k danému využívaniu územia. V úseku Ohradzany - Košarovce a v úseku
Ohradzany - Humenné je ekvivalentná hladina hluku mierne prekročená. Prípustná
hladina hluku je 60 dB(A).
Rodinné domy pozdĺž tejto cesty sú zasiahnuté nadmerným hlukom nad 60 dB(A) o 1
až 2 dB(A). Tieto domy v tejto jestvujúcej polohe ÚPN ponecháva na dožitie a nové
domy musia byť situované za prípustnou hranicou 60 dB(A), t.j. 14,0 a 19,0 m od osi
cesty.
Žiarenie a iné fyzikálne polia: Nie je predpoklad vplyvov na tepelné, magnetické a iné
fyzikálne polia.
Doplňujúce údaje: Neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za
následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôdy.

3.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Územnoplánovacia
dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie súčasnej
úrovne ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Návrh riešenia
ZaD č.1 ÚPN-O Ohradzany nemá priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Za
nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, záber
poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú
infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický
dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k
skvalitneniu životného prostredia v obci.

4.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Zámery navrhované v ZaD č.1 ÚPNO Ohradzany, nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených
regulatívov a limitov využitia územia.

5.

Vplyvy na chránené územia: Celé k.ú. Ohradzany leží v 1. stupni ochrany podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny. Z európskej siete chránených území sa v katastrálnom území
Ohradzany nachádza časť územia európskeho významu - SKUEV 0205 Hubková, podľa
Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa
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vydáva národný zoznam území európskeho významu, pre ktorý je navrhnutý 2. stupeň
územnej ochrany.
6.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: Navrhované zmeny
ZaD č. 1ÚPN O Ohradzany nevytvárajú možné riziká pre zhoršenie kvality životného
prostredia v obci.

7.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: Dotknuté územie a ich
zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na územia susedných štátov.

IV. Dotknuté subjekty
1.

Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení: Obyvatelia obce Ohradzany,
fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území obce
Ohradzany.

2.

Zoznam dotknutých subjektov:
1. Ministerstvo ŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, úsek pamiatkového fondu, úsek archeologických
nálezov a archeologických nálezísk, Hlavná 15, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie mieru č.3, 081 92 Prešov
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066
01 Humenné
 úsek odpadového hospodárstva
 úsek ochrany ovzdušia
 úsek štátnej vodnej správy
6. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
8. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Odbor Hygieny ŽP,
Ul. 26. novembra 1507/2, 066 08 Humenné
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné
11. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičová 535,
068 01 Medzilaborce
12. Prešovský samosprávny kraj, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
13. Prešovský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
14. Obec Sopkovce, Sopkovce 46, 067 22 Ohradzany
15. Obec Víťazovce, Víťazovce 90, 067 24 Lukačovce pri Humennom
16. Obec Karná, Karná 110, 067 45 Topoľovka
17. Obec Slovenská Volová, Slovenská Volová 36, 067 22 Ohradzany
18. Obec Baškovce, Baškovce 37, 067 23 Baškovce
Dotknuté fyzické osoby: Obyvatelia obce Ohradzany

3.

Dotknuté susedné štáty: Keďže nejde o hraničnú obec, susedné štáty nie sú dotknuté.
9

V. Doplňujúce údaje
1.
2.

Mapová a iná grafická dokumentácia: ZaD č. 1 UPN O Ohradzany- textová a grafická
časť
Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
- ÚPN Prešovského samosprávneho kraja 2019,
- pôvodný ÚPN-O Ohradzany 2012,
- ostatné získané podklady a informácie.

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Ohradzany, september 2021.
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1.
2.

Meno spracovateľa oznámenia: Ing. Katarína Ježová, odborne spôsobilá osoba na
obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 360.
Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka: Andrea Kličová, starostka obce Ohradzany.

................................................
pečiatka, podpis
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