Vyhodnotenie pripomienok
k „Oznámeniu o strategickom dokumente – UPN Mníchova Lehota“
Ministerstvá, samosprávne, krajské, okresné, regionálne a okresné úrady
P.
č.
1.

2.

3.

Orgán,
organizácia

Okresný úrad
Trenčín
Odbor výstavby
a bytovej
politiky

Okresný úrad
Trenčín, odbor
krízového
riadenia
Dopravný úrad

List č.
zo dňa

Pripomienka

16.12.2020

K štruktúre oznámenia o strategickom dokumente nemáme výhrady.

14.12.2020

Kapitola: II. Základné údaje o strategickom dokumente
Podkapitolu 7. Vzťah k iným strategickým dokumentom, je potrebné doplniť o ďalšie strategické dokumenty, ktoré je potrebné
rešpektovať a uviesť v texte a sú to schválené ÚPD susedných obcí (Trenčianska Turná, Soblahov, Trenčianske Mitice,
Trenčianske Jastrabie).
Podrobnejšie (v zmysle stavebného zákona) sa vyjadríme v stanoviskách pri jednotlivých etapách prerokovania predmetnej
územnoplánovacej dokumentácie obce.
k oznámeniu nemá žiadne pripomienky

pod č.
23547/2020/RO
P-003-P/57836
18.12.2020

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám
listom č. 12562/2020/ROP-002-P/21637 zo dňa 16.06.2020 k oznámeniu o začatí obstarávania predmetnej územnoplánovacej
dokumentácie oznámil, že do katastrálneho územia obce Ivanovce zasahujú ochranné pásma Letiska Trenčín a ochranné pásma
leteckého pozemného zariadenia „Nesmerový rádiový maják (NDB TR)“. Z uvedených ochranných pásiem vyplývajú pre časť
územia obce nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., ktoré
je stanovené:
ochranným pásmom kužeľovej prekážkovej plochy letiska s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok cca 264,1 –
343,0 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1:25 /4 %/ v smere od letiska,
ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok cca 264,6 –
304,8 m n.m.Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 1:70 /1,43%/ v smere od letiska.

Stanovisko predkladateľa

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky
Berie sa na vedomie
Berie sa na vedomie

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou pre konkrétny priestor je výška stanovená ochranným pásmom
s nižšou hodnotou. Nad tieto výšky je zakázané
umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného úradu v procese prerokovávania územného plánu.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
ochranným pásmom bez laserového žiarenia (v riešenom území je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia,
ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej
posádky lietadla).
V rámci ochranných pásiem Letiska Trenčín sú taktiež vyhlásené ochranné pásma leteckých pozemných zariadení, pričom do
územia obce zasahujú ochranné pásma nesmerového rádiového majáka NDB TR, ktorý sa nachádza v katastrálnom území
Krivosúd-Bodovka. Z uvedených ochranných pásiem vyplývajú pre časť územia obce nasledovné obmedzenia:

1

výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných mechanizmov), porastov a pod., ktoré
je stanovené sektorom C, v ktorom sa obmedzujúce výšky pohybujú v rozpätí nadmorských výšok cca 207,28 – 211,06 m n.m.Bpv
(najkritickejšie obmedzenie cca 12,2 m od terénu), pričom obmedzujúce výšky stúpajú v skone 1:15 /6,7%/ v smere od zariadenia,
zákaz realizácie vedení elektrického prúdu do 110 kV a elektrifikovaných železníc do 200 m od zariadenia,
zákaz realizácie vedení elektrického prúdu nad 220 kV v priestore do 300 m od zariadenia.
Dopravný úrad ďalej upozornil, že pri funkčnom využití území v blízkosti letísk je nutné zohľadniť zvýšenú hladinu hluku z leteckej
prevádzky, a to najmä v ochrannom pásme vzletového a približovacieho priestoru.
Zároveň Vám dal do pozornosti, že v zmysle ustanovenia § 30 leteckého zákona je nutné v riešenom území prerokovať s
Dopravným úradom nasledujúce stavby a zariadenia:
stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona/,
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad
okolitú krajinu /§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona/,
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia
priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého
zákona/,
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia,
klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona/.

4.

Ministerstvo
dopravy a
výstavby SR

18. 12.2020

5.

Ministerstvo
životného
prostredia SR,
sekcia ochrany
prírody,
biodiverzity a
krajiny

23.12.2020

Uvedené požiadavky ostávajú v platnosti aj pre spracovanie ďalších stupňov územnoplánovacej dokumentácie.
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.
MDV SR berie predmetný návrh ÚPN-O Mníchova Lehota na vedomie. Zároveň žiadame rešpektovať nasledovné požiadavky:
žiadame
opraviť
číslovanie
železničnej
trate
podľa
„Tabuliek
traťových
pomerov
ŽSR“
https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovych-pomerov/ a v celom dokumente používať označenie
železničná trať č. 130; žiadame rešpektovať trasovanie pripravovanej rýchlostnej cesty R2; v oblasti cyklistickej dopravy
odporúčame postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením
vlády SR č. 223/2013.
V katastrálnom území obce Mníchova Lehota sa nachádza územie európskeho významu Rúbanice (SKUEV0810), kde platí štvrtý
stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z., na ostatnom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky

Oznámenie obsahuje základné rámcové údaje o predpokladaných vplyvoch budúceho strategického dokumentu na životné
prostredie. Vlastný strategický dokument je vypracovaný v štádiu Zadania, z ktorého nie sú zrejmé žiadne návrhy, ktoré by
negatívne ovplyvnili ÚEV Rúbanice (SKUEV0810). Upozorňujeme, že v blízkosti ÚEV Rúbanice (SKUEV0810) sa pripravuje
výstavba rýchlostnej cesty R2, ktorej vplyvy na toto chránené územie sú riešené v samostatnom procese EIA.
V súvislosti s tvorbou nového územného plánu upozorňujeme taktiež na výskyt biotopov európskeho významu nížinné a
podhorské kosné lúky (kód Natura 6510), ktoré sa vyskytujú v širšom okolí časti Jarky. Ďalej upozorňujeme na významnú
migračnú trasu fauny medzi regionálnymi biocentrami Žihľavník a Považský Inovec, ktorá sa nachádza práve v katastrálnom
území obce Mníchova Lehota zhruba v priestore medzi ÚEV Rúbanice (SKUEV0810) a miestnou časťou Jarky. Migračný koridor
má šírku približne 2,5 km, pričom výstavbou R2 bude výrazne redukovaný. Popri ÚEV Rúbanice (SKUEV0810) je v projektovej
dokumentácii R2 plánovaný prechod pre zver. Z hľadiska priestorového plánovania je preto nevyhnutné rešpektovať trasu
navrhovaného prechodu pre zver a navádzacieho priestoru pre prechod, ktorý musí ostať nezastavaný. Presnú pozíciu prechodu
je potrebné zakresliť do máp strategického dokumentu podľa projektovej dokumentácie R2.
Nakoľko pripravovaný strategický dokument „Územný plán obce Mníchova Lehota“ podlieha povinnému posudzovaniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z., požadujeme zahrnúť do špecifických požiadaviek v rámci určenia rozsahu hodnotenia nasledovné body:
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Vyhodnotiť vplyvy územnoplánovacej dokumentácie a jej jednotlivých navrhovaných aktivít na európsku sústavu
chránených území Natura 2000, konkrétne na územie európskeho významu Rúbanice (SKUEV0810).
• Vyhodnotiť vplyvy pripravovaného strategického dokumentu na prvky ÚSES a migračnú priechodnosť krajiny.
• Vyhodnotiť vplyvy strategického dokumentu na biotopy národného a európskeho významu.
V katastrálnom území obce Mníchova Lehota (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
výhradné ložisko „Rožňové Mitice – Mníchova Lehota – stavebný kameň (464)“; s určeným chráneným ložiskovým územím
(CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre KAMEŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
výhradné ložisko „Rožňové Mitice – Mníchova Lehota – vápenec ostatný (584)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom
ložisku (OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre KAMEŇOLOMY, s.r.o., Nové
Mesto nad Váhom,
výhradné ložisko „Rožňové Mitice – Mníchova Lehota – dolomit (374)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku
(OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre KAMEŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto
nad Váhom,
ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Mníchova Lehota II – stavebný kameň (4037)“, ktoré nemá určenú organizáciu.
•

6.

Ministerstvo
životného
prostredia SR,
odbor štátnej
geologickej
správy

04.01..2021

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní
pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní
navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných
ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

1.

V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča
uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2.

V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálneho zosuvu a stabilizovaného zosuvu. Hodnotené územie patrí
do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej
dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu
spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je
prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj
ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových
deformáciách:http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a
http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu
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Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

7.

8.

Okresný úrad
Trenčín, odbor
starostlivosti o
životné
prostredie,
štátna správa
odpadového
hospodárstva
Okresný úrad
Trenčín, odbor
starostlivosti o
životné
prostredie,
štátna vodná
správa

17. 12.2020

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
a) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.
Z hľadiska odpadového hospodárstva, v predloženom dokumente ,,Územný plán obce Mníchova Lehota“, požadujeme
zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 81 zákona č. 79/2015 o Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj hierarchiu odpadového hospodárstva.

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky

V dokumente ,,Územný plán obce Mníchova Lehota, Zadanie“, požadujeme zosúladiť názvy v zmysle platnej legislatívy
odpadového hospodárstva:
zabezpečiť likvidáciu nie „divokých“ skládok, ale ,,nelegálnych“ skládok odpadu (str. 33)
18. 12.2020

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, orgán štátnej vodnej správy, súhlasí s návrhom zadania „Územného plánu obce Mníchova Lehota“ za dodržania
nasledovných podmienok:
V riešenom území sa nachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov obcí Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice, Neporadza:
Bysterec I, II, v Mníchovej Lehote, Zadná studňa a Klapča v Trenčianskych Miticiach, Svitava I, II, Kunové v Neporadzi, ktoré bolo
určené rozhodnutím Okresného národného výboru v Trenčíne, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, č.
OPLVH 2006/86-voda z 12. 08. 1986, ktoré sa stotožňuje s PHO II. Stupňa vodárenského zdroja Červený hostinec, v k. ú. Rožňové
Mitice, ktoré bolo určené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trenčín, č. ŽP 863/1991-VH-L1 z 30. 08. 1991.
V riešenom území sa nachádzajú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd.

Akceptuje sa, dokument bol
vypracovaný v zmysle pripomienky

Rozšírenie verejného vodovodu pre nové lokality výstavby, plánovaná verejná kanalizácia sú vodnými stavbami v zmysle § 52
vodného zákona, na povolenie ktorých je príslušný Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia na
vodné stavby je potrebné predložiť osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

Berie sa na vedomie
Bude predmetom riešenia podrobných
dokumentácií

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia §
39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

1.

Pri plánovaní jednotlivých investičných akcií bude stavebník rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami.

2. Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch v max. miere zadržať v území akumuláciou (zachovať
retenčnú schopnosť územia).
3.

Pri plánovaní novej výstavby rodinných domov je potrebné riešiť v predstihu plánovanie a realizáciu inžinierskych sietí
pred začatím samotnej výstavby rodinných domov.
Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje posudzovať strategický dokument „Územného plánu obce Mníchova Lehota“ v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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9.

Okresný úrad
Trenčín, odbor
starostlivosti o
životné
prostredie,
štátna správa
ochrany
ovzdušia

22. 12.2020

10.

Obvodný
banský úrad v
Banskej Bystrici

05.01.2021

11.

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
so sídlom v
Trenčíne

10.02.2021

V spracovanom oznámení na str. 6, bod 2. Údaje o výstupoch 1. Ovzdušie sú uvedené počty zdrojov za celý kraj, konkrétne údaje
za obec chýbajú a sú nesprávne.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku k obstarávaniu územného plánu obce
Mníchova Lehota č.j. OÚ-TN- OSZP3-2020/013489-003 zo dňa 09.04.2020 poukázal na zosúladenie územia s jestvujúcimi
strednými (chov hovädzieho dobytka, spracovanie kameňa a pod.) a veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia (obaľovacie súprava
asfaltových zmesí) nachádzajúce sa v predmetnom území. Tieto zdroje žiadal zakresliť do mapových podkladov.
V zadaní táto časť chýba, nie je uvedené pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora. Na str. 45 bod 2.14 Požiadavky
z hľadiska životného prostredia, 2.14.1 Znečistené ovzdušie sú popísané len všeobecné požiadavky. Predložený bol len jeden
výkres označený ako „ Územný plán obce Ivanovce, prieskumy a rozbory č. 6.“
OBÚ v Banskej Bystrici, eviduje v katastrálnom území obce Mníchova Lehota výhradné ložisko vápencov a dolomitov s určeným
chráneným ložiskovým územím resp. dobývacím priestorom (DP) Rožňové Mitice. V súčasnosti Rožňové Mitice je určený
organizácii CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na ochranu a využívanie výhradného ložiska vápencov a
dolomitov.
OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Mníchova Lehota“ pretože v jeho
časti „III. bod 3. Suroviny – druh a spôsob získavania“ sa reflektuje uvedená skutočnosť existencie ložiska, a jeho realizáciou
nebude dotknutá ochrana a využitie nerastného bohatstva v danom území.
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Mníchova Lehota“, pre obstarávateľa, obec Mníchova
Lehota je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom vypracovaného strategického
dokumentu je návrh funkčného a priestorového usporiadania obce s určením základných regulatívov pre využitie jednotlivých
funkčných plôch, návrh koncepcie zabezpečenia územia obce dopravným a technickým vybavením s prepojením na záujmové
územie, vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj základných a doplnkových funkcií obce v oblasti bývania, občianskeho
vybavenia, rekreácie, výroby, technického a dopravného vybavenia.
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Pre lokalitu pri lome Mníchova Lehota s navrhnutým funkčným využitím plochy bývania v rodinných domoch je potrebné
dopracovať hodnotenie zdravotných rizík z hľadiska možného negatívneho vplyvu prevádzky lomu a s tým súvisiacich činností
vrátane dopravy na navrhovanú lokalitu na bývanie (hluk, otrasy, prašnosť).
Na lokalitu pri areáli poľnohospodárskeho družstva navrhnutú funkčného využitia ako plochy bývania v rodinných domoch vydal
orgán verejného zdravotníctva pri predchádzajúcom posudzovaní strategického dokumentu zmien a doplnkov č. 1 pôvodného
územného plánu obce Mníchova Lehota nesúhlasné záväzné stanovisko z dôvodu
nedopracovania požadovaného hodnotenia zdravotných rizík. Vzhľadom na uvedené, je potrebné pre túto lokalitu dopracovať
hodnotenie zdravotných rizík z hľadiska negatívneho vplyvu poľnohospodárskej výroby na lokalitu na bývanie (hluk, prachové
častice PM 2,5 a PM 10, zápachové látky).
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Zároveň je potrebné v ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie doriešiť:
Ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva je potrebné vyznačiť v súlade so závermi z hodnotenia zdravotných rizík (hluková
štúdia, rozptylová štúdia zápachových látok). V ochrannom pásme družstva nie je možné navrhovať budovy na bývanie,
zdravotnícke zariadenia, školské a predškolské zariadenia).
Zakresliť a rešpektovať aktuálne ochranné pásmo pohrebiska.
Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch § 6 pri územnom plánovaní sú spracovatelia návrhov povinní dbať na ochranu lesných
pozemkov a dodržiavať ustanovenia§ S ods. 2.
Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a
vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov (§6 ods.l). Územné rozhodnutie, ktoré sa
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má dotknúť lesných pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu a záväzného stanoviska príslušného
Okresného úradu, Pozemkového a lesného odboru (§6 ods.3).
V zadaní územného plánu obce je potrebné zohľadniť § 1 O zákona č. 326/2005 Z. z. - ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do
vzdialenosti SO m od hranice lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom
pásme sa vyžaduje aj záväzné stanovisko príslušného Okresného úradu, Pozemkového a lesného odboru.
Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva,
po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z
plnenia funkcií lesov alebo obmedzení využívania funkcií lesov na nich. K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v
nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak (§S
ods. l ). Pri návrhu využitia záujmového územia obce je potrebné zabezpečiť zachovanie plnenia mimoprodukčných a produkčných
funkcií lesa a;!�a lesné pozemky zamestnancom alebo dodávateľom obhospodarovateľa lesa.
Oznamuje, že strategický dokument bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.12.2020 a zvesený dňa 29.12.2020. Zároveň oznamuje,
že obec Trenčianske Mitice nemá žiadne námietky.
Dňa 18.12.2020 bola verejnosť informovaná na informačnej tabuli v obci o tom, kde možno do uvedených dokumentov
nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie a uvedená adresa, kde možno zasielať
stanoviská verejnosti k uvedenému dokumentu. Oznámenie bolo verejnosti prístupné do 05.01.2021.
Obec Beckov nemá k vypracovanému dokumentu pripomienky. V súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov odporúča, aby sa strategický dokument neposudzoval podľa zákona o posudzovaní.
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24.9. 2021
Ing arch Peter Derevenec
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