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OZNÁMENIE MESTA PREŠOV
Váš list

číslo

l zo dňa

Naše číslo

Vybavuje /linka

Prešov

Mesto Prešov podl'a § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Prešov vydal
Rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2021/024469-016 dňa 29.9.2021 podl'a
§ 7 ods. 5 tohto zákona po ukončení zisťovacieho konania:
Strategický dokument
"Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Radatice"

SA NEBUDE

POSUDZOVAŤ

podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu
v Prešove, Hlavná 73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná
tabul'a, kde sa s ním môžu občania oboznámiť.
MESTO PRE~OV
fv!estský úrad v Prešove
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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
Číslo spisu

Prešov
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Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obce Radatice"
Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len "Okresný úrad Prešov") ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa §
5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie
podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie"),
na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obce Radatice", (d'alej len
"ZaD č. l UPN-0 Radatice"), ktoré predložil obstarávateľ, Obec Radatice, Obecný úrad Radatice, 082 42 Radatice
l 05, v zastúpení Mgr. Gabrielou Viazankovou, starostkou obce, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument "Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obce Radatice"
v rozsahu

P. č.: l.
Názov lokality: Barcovka
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Plochy drobnej výroby a súkromných fariem+ IBY
(polyfunkcia) -návrh, Poľnohospodárska pôda- stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba- návrh, Občianska vybavenosť- návrh

P. č.: 2.
Názov lokality: Pri základnej škole
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Individuálna bytová výstavba- stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Občianska vybavenosť- návrh
P. č.: 3.
Názov lokality: Za ihriskom
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Športovorekreačné plochy - návrh, Kompostovisko
-návrh
Navrhované funkčné využitie lokality: Technické vybavenie, kom odpad, kompostovisko- návrh

P. č.: 4.
Názov lokality: Meretice -záhrady
Pôvodné funkčné využitie lokality (podl'a platného ÚPN-0): Zeleň záhrad- stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba- návrh
P. č.: 5.
Názov lokality: Hospodársky dvor Radačov
Pôvodné funkčné využitie lokality (podl'a platného ÚPN-0): Výrobné plochy a plochy, pol'nohospodárskej výroby
-stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Plochy nepoľnohospodárskej výroby - stav

P.

č.:

6.

Názov lokality: Hospodársky dvor Meretice
Pôvodné funkčné využitie lokality (podl'a platného ÚPN-0): Výrobné plochy a plochy pol'nohospodárskej výroby
-stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Plochy nepoľnohospodárskej výroby- stav

P. č.: 7.
Názov lokality: Kujava
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Trávnaté porasty
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba- návrh
P. č.: 8.
Názov lokality: Bytovka Meretice
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Výrobné plochy a plochy poľnohospodárskej výroby
-stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Hromadná bytová výstavba- stav
P. č.: 9.
Názov lokality: Pri kaštieli
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Hromadná bytová výstavba- stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba- návrh
P. č.: 10.
Názov lokality: Pri kostole Meretice
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Občianska vybavenost' - stav, Polyfunkčné plochy
občianska vybavenosť/bývanie- návrh
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba -návrh, stav
P. č. : 11.
Názov lokality: Porvazy
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Poľnohospodárska pôda- stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba- návrh
P. č.: 12.
Názov lokality: Kujava, Žákovec, Ďurkovec (malé vodné nádrže)
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Trávnaté porasty
Navrhované funkčné využitie lokality: Športovorekreačné plochy- návrh

P. č.: 13.
Názov lokality: Rubanov jarok
Pôvodné funkčné využitie lokality (podľa platného ÚPN-0): Poľnohospodárska pôda- stav
Navrhované funkčné využitie lokality: Individuálna bytová výstavba- návrh

sa nebude

posudzovať
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podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov:
- Pri realizácii činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať
v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona.
Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a
archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad
Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a
archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
V Oznámení o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obce Radatice" opraviť nepresné
údaje o pamiatkovom fonde, archeologických lokalitách a archeologických nálezísk, v súlade so stanoviskom č.
KPUP0-2021/13800-2/59381/Jur zo dňa 19. 07. 2021, doručeného obstarávateľovi, obci Radatice.
- Strategický dokument riešit' v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je
potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
- Pri vypracovaní strategického dokumentu rešpektovat' požiadavky dotknutého orgánu na úseku štátnej správy
odpadového hospodárstva:
Pri vypracovaní územného plánu obce zohľadnit' potreby na zabezpečenie plnenia povinností obce vyplývajúcich
z príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri
zabezpečení a vybudovaní vhodného odpadového hospodárstva v obci v súlade so zákonom o odpadoch- zabezpečit'
funkčný zberný dvor pre občanov obce, zabezpečiť zber biologicky rozložiteľných odpadov, zber separovaných
zložiek komunálneho odpadu, zber objemných a nebezpečných odpadov, kuchynských odpadov a pod. Vyhradiť
predpokladané priestory pre zber vyhradených prúdov odpadov v zodpovednosti výrobcov. V lokalitách s častým
výskytom uloženia odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch vypracovať návrh využitia územia s cieľom ochrany
týchto lokalít pred ukladaním odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a zároveň vypracovať návrh na likvidáciu
takýchto "divokých skládok" a opatrenia na zabránenie vzniku divokých skládok.
-Z hľadiska ochrany vodných pomerov rešpektovať pripomienky dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy:
Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 3116/2021/2 zo dňa 20.07.2021:
#Upozorňujeme na novú lokalitu 4. Meretice- záhrady- výstavba RD, nachádzajúcu sa v svahovitom teréne
cca 80 -100 m od pravého brehu vodohospodársky významného vodného toku Svinka (HCP 4-32-03)-rkm cca
11,900- 12,500, na lokalitu 2. Pri základnej škole- občianska vybavenost', ktorá sa nachádza v prieluke na pravom
brehu vodohospodársky významného vodného toku Svinka- rkm cca 12,800 a na lokalitu 3. -technické vybavenie,
komunálny odpad, kompostovisko, ktorá sa nachádza na pravom brehu vodohospodársky významného vodného
toku Svinka- rkm cca 13,000.
Vodný tok Svinka preteká týmito lokalitami v neupravenom koryte s kapacitou nedostatočnou na odvedenie Q100
ročnej veľkej vody a pri prietoku veľkých vôd môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta a k zaplaveniu priľahlých
pozemkov.
Z toho dôvodu v prípade návrhu výstavby v blízkosti brehov vodného toku Svinka požadujeme dat' vypracovať
odborne spôsobilou osobou hladinový režim toku Svinka a na základe jeho výsledkov v zmysle § 20 zákona č. 7/20 l O
Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov novo navrhované lokality určené na výstavbu RD,
stavieb technickej vybavenosti, zberného dvora a kompostoviska, ktoré by mohli ohroziť odtok povrchových vôd,
chod ľadov alebo kvalitu vody v záplavovom území umiestniť mimo záplavové územie, v prípade výstavby v
prieluke zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu stavebných objektov. Zároveň žiadame ponechať voľný
manipulačný pás l 0,0 m od brehu vodného toku Svinka, ak sa modelovým určením hladinového režimu preukáže
rozsah záplavového územia pod touto hranicou.
Lokalita 10. Pri kostole Meretice- individuálna bytová výstavba je umiestnená v prielukách na pravom a ľavom
brehu drobného vodného toku Žarinec rkm cca 0,200 a na pravom brehu vodného toku Žarinec rkm 0,400. Vodný
tok Žarinec je neupravený vodný tok s nestabilným korytom, ktorého kapacita neprevedie prietok Q l OO ročnej vody
a v prípade nepriaznivých hydrologických pomerov je predpoklad, že pri výskyte veľkých vôd bude táto časť územia
zaplavovaná.
Pri výstavbe na uvedených lokalitách žiadame zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na Q100 ročnú
veľkú vodu a v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov žiadame ponechať
voľný nezastavaný manipulačný pás minimálnej šírky 7 ,O m od brehov vodného toku a zároveň požadujeme, aby
správcovi toku bol umožnený prístup k vodnému toku pre účely prevádzkových činností správcu toku.
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Tieto podmienky žiadame uviest' do záväznej časti ÚPN.
K ostatným lokalitám, riešeným v "ZaD č. l ÚPN-0 Radatice" nemáme pripomienky, keďže zmenami nedôjde ku
kolízii s tokmi, kanálmi ani zariadeniami v správe našej organizácie.
V prípade návrhu nových lokalít žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo
spevnených plôch v jednotlivých navrhovaných lokalitách (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne
iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov
v recipiente a zároveň pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku žiadame realizovať opatrenia na zachytávanie
plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona
č . 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z.
podľa§ 9.
K odvádzaniu splaškových odpadových vôd z uvedených lokalít prostredníctvom verejnej kanalizácie nemáme
pripomienky. V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, požadujeme zachytávať tieto vody
vo vodotesných žumpách. Obsah žúmp je nutné v súlade s § 36, ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) zneškodňovať v zmluvnej čistiarni odpadových vôd s dostatočnou látkovou a
hydraulickou kapacitou.
Akékoľvek zásahy do vodných tokov v našej správe (úprava miestnych tokov, poldre a prehrádzky na miestnych
tokoch) je potrebné prerokovať s našou organizáciou.
- Primerane rešpektovať pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie geológie a
prírodných zdrojov, odboru štátnej geologickej správy :
# V katastrálnom území obce Radatice sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča uvedené skládky
odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
# V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je
aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie
existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až
nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. l 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 l : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/ ). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
# Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. 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 Dionýza Štúra- aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14 .

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Radatice, Obecný úrad Radatice, 082 42 Radatice l 05, v zastúpení Mgr. Gabrielou Viazankovou,
starostkou obce, predložil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "Okresný úrad Prešov"), podľa § 5 zákona č.
24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") dňa 14.06.2021 oznámenie
o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obce Radatice" (d'alej len "ZaD č. l UPN-0
Radatice") .
Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu "ZaD č. l UPN-0 Radatice" je aktualizácia
územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďal ej
len "stavebný zákon"), v súlade s novými zámermi obce a jej obyvateľov na využívanie dotknutých pozemkov a
investičnú výstavbu v nasledujúcom období.
Riešené územie územného plánu sa upravuje v súlade s vykonanými zámenami územia so susednými obcami. Do
územného plánu sa zapracovávajú aj najnovšie podklady a informácie o riešenom území a koordinujú ich dôsledky na
funkčné využitie územia. Cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj bývania v samotnej obci a rekreačných areálov
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v jej katastri. Do územného plánu sa dopÍňa nová záväzná časť územného plánu zosúladená so súčasnou legislatívou
a s navrhovanými zmenami.
Riešeným územím územného plánu a jeho zmien a doplnkov je katastrálne územie Radatice v okrese Prešov.
Na vypracovanie "ZaD č. l UPN-0 Radatice" boli použité nasledujúce podklady:
#Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Radatice schválené dňa 16.10.2007,
# ÚPN-0 Radatice 2008,
# ÚPN Prešovského samosprávneho kraja 2019,
# grafické podklady a požiadavky poskytnuté obcou,
#podklady z verejne prístupných databáz a archívu spracovateľa.
"ZaD č. l UPN-0 Radatice" boli spracované v súlade so Zadaním pre spracovanie územnéhoplánu obce Radatice,
schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením č. 85/2007 zo dňa 16.10.2007. "ZaD č. l UPN-0 Radatice" sú
spracované v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je Územný plán plán Prešovského
samosprávneho kraja schválený uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 268/2019 dňa
26.08.2019, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho
kraja č. 77/2019 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 dňa
26.08.2019 s účinnosťou od 06.10.2019.
Základná urbanistická koncepcia navrhovaného riešenia
Navrhované riešenie "ZaD č. l UPN-0 Radatice" nadväzuje na koncepciu využitia územia obce zakotvenú v
súčasnom územnom pláne. Rieši prevažne zmenu funkčného využitia pozemkov na okrajoch súčasne zastavaného
územia obce na pozemky pre výstavbu rodinných domov. V rámci toho sa riešia čiastkové úpravy organizácie
dotknutých plôch vrátane miestnych komunikácií v súlade so súčasne platnou legislatívou a podmienkami v území. V
súčasne zastavanom území obce sa možnosť zastavania vyznačuje aj vo viacerých prielukách v existujúcej zástavbe.
V oblasti technickej infraštruktúry sa aktualizuje návrh cestnej siete v riešených lokalitách a osobitne rozvoja
cyklistickej infraštruktúry v celom katastrálnom území obce Radatice. V lokalitách navrhovanej výstavby sa dopÍňa
návrh potrebnej technickej infraštruktúry.
Do územného plánu sa zaznamenáva už zrealizovaná výstavba a existujúce funkčné plochy. DopÍňa sa vyznačenie
v súčasnosti dostupných informácií o území - napr. zosuvné územia a radónové riziko. V územnom pláne sa
zaznamenáva aj už uskutočnená zámena častí katastrálnych území. Zámenou medzi obcami Radatice a Janov do
katastra Radatíc pribudla lokalita Podoliny západne od centra obce, do katastra obce Janov lokalita Taj any. Z katastra
Radatíc do katastra obce Bzenov bol odčlenený areál základnej školy Bzenov, do katastra Radatíc pozemky na
severnom okraji územia v lokalite Nad lazmi.
V riešených "ZaD
lokalitách:

č.

l UPN-0 Radatice" je navrhnutá zmena

funkčného

využitia pozemkov v nasledujúcich

l. Názov lokality: Barcovka
Pôvodné funkčné využitie: Plochy drobnej výroby a súkromných fariem + IBV (polyfunkcia) - návrh,
Poľnohospodárska pôda -stav
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh, Občianska vybavenosť- návrh

2. Názov lokality: Pri základnej škole
Pôvodné funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- stav
Navrhované funkčné využitie: Občianska vybavenosť- návrh
3. Názov lokality: Za ihriskom
Pôvodné funkčné využitie: Športovorekreačné plochy -návrh, Kompostovisko- návrh
Navrhované funkčné využitie: Technické vybavenie, komunálny odpad, kompostovisko- návrh
4. Názov lokality: Meretice- záhrady
Pôvodné funkčné využitie: Zeleň záhrad - stav
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh
5. Názov lokality: Hospodársky dvor Radačov
Pôvodné funkčné využitie: Výrobné plochy a plochy poľnohospodárskej výroby- stav
Navrhované funkčné využitie: Plochy nepoľnohospodárskej výroby- stav
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6. Názov lokality: Hospodársky dvor Meretice
Pôvodné funkčné využitie: Výrobné plochy a plochy poľnohospodárskej výroby- stav
Navrhované funkčné využitie: Plochy nepoľnohospodárskej výroby- stav
7. Názov lokality: Kujava
Pôvodné funkčné využitie: Trávnaté porasty
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh
8. Názov lokality: Bytovka Meretice
Pôvodné funkčné využitie: Výrobné plochy a plochy poľnohospodárskej výroby- stav
Navrhované funkčné využitie: Hromadná bytová výstavba- stav
9. Názov lokality: Pri kaštieli
Pôvodné funkčné využitie: Hromadná bytová výstavba- stav
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh
10. Názov lokality: Pri kostole Meretice
Pôvodné funkčné využitie: Občianska vybavenosť - stav, Polyfunkčné plochy
návrh
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh, stav

občianska vybavenosť/bývanie

-

ll. Názov lokality: Porvazy
Pôvodné funkčné využitie: Poľnohospodárska pôda- stav
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh
12. Názov lokality: Kujava, Žákovec, Ďurkovec (malé vodné nádrže)
Pôvodné funkčné využitie: Trávnaté porasty
Navrhované funkčné využitie: Športovorekreačné plochy- návrh
13. Názov lokality: Rubanov jarok
Pôvodné funkčné využitie: Poľnohospodárska pôda- stav
Navrhované funkčné využitie: Individuálna bytová výstavba- návrh
Základné údaje o navrhovaných kapacitách:
V rámci návrhu "ZaD č. l UPN-0 Radati ce'~ sa v ňom rozšíri možnosť výstavby rodinných domov o cca 70 rodinných
domov. V návrhovom období sa však nepočíta s ich plným využitím a zastavaním, vymedzenie nových pozemkov
má vytvoriť väčšiu rezervu disponibilných pozemkov, lebo nedostatok stavebných pozemkov v uplynulom období
bránil rozvoju obce.
Vzhľadom na skutočný rozvoj výstavby a rast počtu obyvateľov v obci v súlade s pôvodným predpokladom (počet
obyvateľov bol vr. 2020, 805 obyvateľov, čo je v súlade s predpokladom ÚPN) tieto zmeny a doplnky nevyvolávajú
potrebu zmeny koncepcie zásobovania alebo bilancie potrieb jednotlivých druhov a médií technickej infraštruktúry.
DopÍňa sa len návrh výstavby technického vybavenia územia v lokalitách novo navrhovanej výstavby.
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal Okresný úrad Prešov podľa§ 7 zákona o posudzovaní
vplyvov zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona o
posudzovaní vplyvov zverejnil dňa 14. 06. 2021 webovom sídle ministerstva:
http s://www.enviroportal. sklskleia!detail/-zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-p lanu-o bce-radati ceNásledne Okresný úrad Prešov zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-POOSZP3-2021/024469-002/FJ zo dňa 16. 06. 2021 a listom č. OU-PO-OSZP3-2021/024469-003/FJ zo dňa 16. 06.
2021, na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení
oznámenia podľa§ 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, miesto a čas konania konzultácií.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa neuskutočnili.
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Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia:
l. Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie "ZaD č. l UPN-0 Radatice" sú Územný plán obce Radatice z roku 2008, požiadavky
na obsah zmien a doplnkov, podklady dodané obcou a podklady získané spracovateľom v priebehu prác. V
priebehu prerokovania návrhu zmien a doplnkov v súlade s § 22 stavebného zákona budú k nemu môcť zaujať
stanovisko všetky dotknuté orgány a organizácie aj obyvatelia mesta. Na zhodnotenie dopadov navrhovanej zmeny
strategického dokumentu nie sú potrebné ďalšie podklady.
Návrh dopravnej infraštruktúry
Koncepcia dopravnej obslužnosti územia sa navrhovaným riešením nemení. Pozemky v lokalitách navrhovanej
výstavby budú prístupné navrhovanými miestnymi komunikáciami. Do územného plánu sa dopÍňa návrh výstavby
miestnych a účelových komunikácií po pôvodných poľných cestách ako verejnoprospešných stavieb s cieľom
zabezpečenia prístupu na obhospodarovanie pozemkov v okolí obce. DopÍňa sa koncepcia cyklistickej infraštruktúry
-výstavba cyklistickej cestičky pozdÍž cesty III. triedy a cyklotrás pozdÍž potoka Svinka, na K vašnú vodu a Kendický
kríž, ku chatovej osade pri Svinke v katastri Ruských Peklian a Ľubovca.
Návrh technickej infraštruktúry
Zásobovanie vodou
Obec Radatice nemá vybudovaný verejný vodovod. Koncepcia zásobovania vodou ani bilancia potreby vody podľa
pôvodného územného plánu sa nemení, počíta s výstavbou obecného vodovodu využívajúceho existujúci vodárenský
zdroj vrt a navrhovanú čerpaciu stanicu a vodojem v miestnej časti Meretice. Nové uličné rozvody sú navrhnuté v
lokalitách novo navrhovanej výstavby.
Odkanalizovanie
V obci Radatice nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Koncepcia odkanalizovania obce Radatice podľa
pôvodného územného plánu sa nemení, počíta s výstavbou splaškovej kanalizácie a ČOV pre skupinovú kanalizáciu
Radatice- Janov- Ľubovec. Nové uličné stoky sú navrhnuté v lokalitách navrhovanej výstavby.
Zásobovanie elektrickou energiou
Koncepcia zásobovania obce elektrickou energiou sa dopÍňa o výstavbu trafostaníc v lokalitách novej výstavby na
okrajoch obce Radatice s cieľom zabezpečenia potrebných napäťových pomerov v NN sieti.
Zásobovanie plynom
Pre zásobovanie navrhovanej zástavby zemným plynom sú navrhované STL
existujúce STL rozvody v obci.

distribučné

rozvody, napojené na

Telekomunikačné siete
Pre navrhovanú zástavbu bude vybudovaná káblová optická telekomunikačná sieť, napojená na najbližší technicky
vyhovujúci bod napojenia vybranej telekomunikačnej spoločnosti. Územie je pokryté signálom mobilných
operátorov.

Starostlivosť o životné prostredie
Navrhované zmeny funkčného využitia územia na území obce Radatice nemenia základnú koncepciu ochrany a
tvorby životného prostredia obsiahnutú v územnom pláne a neovplyvnia negatívne kvalitu doterajšieho ani budúceho
stavu životného prostredia v obci. V lokalitách navrhovanej výstavby sa nevyskytujú faktory negatívne ovplyvňujúce
budúcu zástavbu.
Likvidácia tekutých odpadov bude výhl'adovo zabezpečená splaškovou kanalizáciou s likvidáciou splaškov v ČOV
Radatice, do doby jej výstavby budú splaškové vody zhromažd'ované v nepriepustných žumpách a vyvážané do ČOV
Kendice. Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom. Vykurovanie bude zabezpečené
ekologicky vhodnými palivami (zemný plyn, elektrická energia, tepelné čerpadlá).
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Navrhovanou výstavbou nebude dotknuté žiadne chránené územie prírody, celé územie leží v l. stupni ochrany podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny. Svinka je biokoridorom regionálneho významu, hrebeňom Šarišskej vrchoviny
na východnom okraji katastra vedie biokoridor nadregionálneho významu. Navrhované zmeny a doplnky územného
plánu neovplyvnia negatívne ich ekologickú funkciu.
2. Údaje o výstupoch
Dokumentácia "ZaD č. l UPN-0 Radatice" obsahuje v zmysle stavebného zákona Návrh zmien a doplnkov smernej
a záväznej textovej a grafickej časti územného plánu. Zmeny a doplnky záväznej časti v rozsahu podľa§ 12 vyhlášky
č. 5512001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú rozhodujúcim výstupom
procesu obstarania tejto územnoplánovacej dokumentácie. Dokumentácia obsahuje:
Al Textovú časť:
Sprievodnú správu obsahujúcu:
Návrh zmien a doplnkov textovej (smernej) časti ÚPN
Návrh zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN
Návrh VZN obce Radatice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD ÚPN
BI Grafickú časť:
Priesvitky s vyznačením zmien a doplnkov v jednotlivých výkresoch ÚPN.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na "zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej
stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja"(§ 2, ods. l, písm. j) stavebného zákona v spojitosti s ďalšími
písmenami cit. odseku).
Navrhovaná zmena funkčného využitia 2 pozemkov v zastavanej časti obce nebude mať negatívny dopad na kvalitu
životného prostredia v obci. Zasiahne do pôvodného prostredia dotknutých pozemkov, ale keďže ide o pridomové
záhrady a poľnohospodárske pozemky, nebude to mať negatívny vplyv na biodiverzitu územia.
Cieľovou úpravou pozemkov rodinných domov prevažne obytnou zeleňou a ovocnými stromami a verejných plôch
a pozemkov občianskej vybavenosti parkovými úpravami bude pozitívne vplývať na životné prostredie v obci.
Navrhované zastavané plochy budú vybavené kompletným technickým vybavením územia. Vykurovanie bude
zabezpečené ekologicky vhodnými palivami (elektrická energia, zemný plyn, tepelné čerpadlá a i.).
Likvidácia tekutých odpadov z navrhovanej zástavby bude zabezpečená do vodo nepriepustných žúmp, výhľadovo
v miestnej čistiarni odpadových vôd.
Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom, jednotlivé objekty budú vybavené vlastnými
zbernými nádobami.
4. Vplyv na zdravotný stav

obyvateľstva

Navrhovaná zmena územného plánu ovplyvní zdravotný stav obyvateľov obce pozitívne. Vytvorenie vhodných
životných podmienok pre obyvateľov bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov. Na plochách
navrhovanej výstavby rodinných domov nepôsobia žiadne zdraviu škodlivé faktory, sú to lokality s dostatočným
preslnením a vhodnými klimatickými pomermi.
5. Vplyvy na chránené územia (navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska
sústava chránených území NATURA 2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske
oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.
Katastrálne územie obce Radatice vrátane súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce leží v l. stupni
ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Navrhovanými zmenami územného plánu nebude dotknuté alebo
ovplyvnené žiadne vyhlásené chránené územie ani územie NATURA 2000. Navrhované zmeny územného plánu
nebudú mať žiadny vplyv na chránené územia
prírody ani prvky územného systému ekologickej stability.
Návrhom zmien a doplnkov č. 112020 Územného plánu obce Radatice nebudú dotknuté objekty pamiatkovej
ochrany.
6. Možné riziká súvisiace s

uplatňovaním

strategického dokumentu
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Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
Vzhľadom

na polohu dotknutej lokality v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá žiadne vplyvy na životné
prostredie presahujúce štátne hranice.

V zákonom stanovenom termíne doručili Okresnému úradu Prešov svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení)
l. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická l,
080 Ol Prešov- dotknutý orgán, list č. ORHZ-P02-2021/000089-081 zo dňa 29.06.2021, bez pripomienok.

2. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, Nám. Mieru 2, 080 Ol Prešov
-dotknutý orgán, list č . 06299/2021/DUPaZP-2 zo dňa 01.07.2021:
# Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je
potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov- dotknutý orgán, list
č. 2021/03721-02/B.l4 zo dňa 06.05.2021, bez pripomienok.
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov, dotknutý orgán, list č.
KPUP0-2021/14121-2/59628/Jur zo dňa 19.07.2021:
#Pri realizácii činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať
v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona.
# Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a
archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad
Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a
archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
#V Oznámení o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obce Radatice" opraviť nepresné
údaje o pamiatkovom fonde, archeologických lokalitách a archeologických nálezísk, v súlade so stanoviskom č.
KPUP0-2021/13800-2/59381/Jur zo dňa 19. 07. 2021, doručeného obstarávateľovi, obci Radatice.
5. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 Ol Košice- dotknutý orgán, list č . 831-1922/2021 zo
07. 2021, bez pripomienok.
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov,
969/2021 zo dňa 14. 07. 2021, bez pripomienok.

Levičská

dňa

02.

112, 080 Ol Prešov- dotknutý orgán, list

č.

7. Dopravný úrad, M. R. Štefánika 823 05 Bratislava- dotknutý orgán, list č. 12759/2021/ROP-002/25409 zo dňa
28.06.2020, bez pripomienok.
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - dotknutý orgán, list č. OU-POOSZP3-2021/031221-002 zo dňa 09.08.2021:
# Pri vypracovaní územného plánu obce zohľadniť potreby na zabezpečenie plnenia povinností obce vyplývajúcich
z príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri
zabezpečení a vybudovaní vhodného odpadového hospodárstva v obci v súlade so zákonom o odpadoch- zabezpečiť
funkčný zberný dvor pre občanov obce, zabezpečiť zber biologicky rozložiteľných odpadov, zber separovaných
zložiek komunálneho odpadu, zber objemných a nebezpečných odpadov, kuchynských odpadov a pod. Vyhradiť
predpokladané priestory pre zber vyhradených prúdov odpadov v zodpovednosti výrobcov. V lokalitách s častým
výskytom uloženia odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch vypracovať návrh využitia územia s cieľom ochrany
týchto lokalít pred ukladaním odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a zároveň vypracovať návrh na likvidáciu
takýchto "divokých skládok" a opatrenia na zabránenie vzniku divokých skládok.
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9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy- dotknutý orgán, list č. OU-PO-OSZP3-2021/026236-002 zo dňa
29.07.2021:
z hľadiska ochrany vodných pomerov rešpektovať pripomienky dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy:
Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 3116/2021/2 zo dňa 20.07.2021:
# Upozorňujeme na novú lokalitu 4 . Meretice - záhrady - výstavba RD, nachádzajúcu sa v svahovitom teréne
cca 80 -100 m od pravého brehu vodohospodársky významného vodného toku Svinka (HCP 4-32-03)-rkm cca
11,900- 12,500, na lokalitu 2. Pri základnej škole- občianska vybavenosť, ktorá sa nachádza v prieluke na pravom
brehu vodohospodársky významného vodného toku Svinka- rkm cca 12,800 a na lokalitu 3.- technické vybavenie,
komunálny odpad; kompostovisko; ktorá sa nachádza na pravom brehu vodohospodársky významného vodného
toku Svinka- rkm cca 13,000.
Vodný tok Svinka preteká týmito lokalitami v neupravenom koryte s kapacitou nedostatočnou na odvedenie QlOO
ročnej veľkej vody a pri prietoku veľkých vôd môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta a k zaplaveniu priľahlých
pozemkov.
Z toho dôvodu v prípade návrhu výstavby v blízkosti brehov vodného toku Svinka požadujeme dať vypracovať
odborne spôsobilou osobou hladinový režim toku Svinka a na základe jeho výsledkov v zmysle§ 20 zákona č. 7/20 l O
Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov novo navrhované lokality určené na výstavbu RD,
stavieb technickej vybavenosti, zberného dvora a kompostoviska, ktoré by mohli ohroziť odtok povrchových vôd,
chod ľadov alebo kvalitu vody v záplavovom území umiestniť mimo záplavové územie, v prípade výstavby v
prieluke zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu stavebných objektov. Zároveň žiadame ponechať voľný
manipulačný pás l 0,0 m od brehu vodného toku Svinka, ak sa modelovým určením hladinového režimu preukáže
rozsah záplavového územia pod touto hranicou.
Lokalita l O. Pri kostole Meretice - individuálna bytová výstavba je umiestnená v prielukách na pravom a ľavom
brehu drobného vodného toku Žarinec rkm cca 0,200 a na pravom brehu vodného toku Žarinec rkm 0,400. Vodný
tok Žarinec je neupravený vodný tok s nestabilným korytom, ktorého kapacita neprevedie prietok Q l OO ročnej vody
a v prípade nepriaznivých hydrologických pomerov je predpoklad, že pri výskyte veľkých vôd bude táto časť územia
zaplavovaná.
Pri výstavbe na uvedených lokalitách žiadame zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na QlOO ročnú
veľkú vodu a v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov žiadame ponechať
voľný nezastavaný manipulačný pás minimálnej šírky 7,0 m od brehov vodného toku a zároveň požadujeme, aby
správcovi toku bol umožnený prístup k vodnému toku pre účely prevádzkových činností správcu toku.
Tieto podmienky žiadame uviesť do záväznej časti ÚPN.
K ostatným lokalitám, riešeným v "ZaD č. l ÚPN-0 Radatice" nemáme pripomienky, ked'že zmenami nedôjde ku
kolízii s tokmi, kanálmi ani zariadeniami v správe našej organizácie.
V prípade návrhu nových lokalít žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo
spevnených plôch v jednotlivých navrhovaných lokalitách (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne
iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov
v recipiente a zároveň pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku žiadame realizovať opatrenia na zachytávanie
plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona
č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z.
podľa§ 9.
K odvádzaniu splaškových odpadových vôd z uvedených lokalít prostredníctvom verejnej kanalizácie nemáme
pripomienky. V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, požadujeme zachytávať tieto vody
vo vodotesných žumpách. Obsah žúmp je nutné v súlade s § 36, ods. 3 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) zneškodňovať v zmluvnej čistiarni odpadových vôd s dostatočnou látkovou a
hydraulickou kapacitou.
Akékoľvek zásahy do vodných tokov v našej správe (úprava miestnych tokov, poldre a prehrádzky na miestnych
tokoch) je potrebné prerokovať s našou organizáciou.
10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja- dotknutý orgán, list č. OU-PO-OSZPl-2021/026160-002 zo dňa 11.08 .. 2021:
# Pre lokality riešené v navrhovaných "ZaD č. l UPN-0 Radatice" platí l. stupeň ochrany podľa zákona OPaK,
# nepredpokladá sa, že by navrhované "ZaD č. l UPN-0 Radatice" významne ovplyvnili najbližšie lokality
NATURA 2000 alebo chránené územia národnej siete,
#Okresný úrad v sídle kraja vydá k navrhovaným "ZaD č. l UPN-0 Radatice", z hľadiska záujmov ochrany prírody
a krajiny záväzné stanovisko podľa § 9 ods. l písm. a) zákona OPaK, vo vzťahu k prírodnému prostrediu.

lO l 12

"
ll. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - dotknutý orgán, list
OCDPK-2021/027028-02 zo dňa 07.07.2021, bez pripomienok.

č.

OU-PO-

12. Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, referát územného
rozvoja a architektúry mesta- dotknutá obec, list č. 11078/2021 zo dňa 28. 06. 2021, bez pripomienok.
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy, stanovisko č. 5467/2021-5.3 zo dňa 04. Ol. 2021:
# V katastrálnom území obce Radatice sú evidované skládky odpadov. Mi_nisterstvo odporúča uvedené skládky
odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
# V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je
aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie
existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až
nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. l 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 l : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sklatlassd/ ). Na webových stránkach sú dostupné aj d'alšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sklgeofond/zosuvy/ .
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
# Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. 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 Dionýza Štúra- aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sklmapportal/#/aplikacia/14.
Záver
Okresný úrad Prešov pri svojom rozhodovaní postupoval podľa§ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, prihliadal na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č . 3 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení,
s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská
dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie
voči

konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO : 00151866 Sufix: 10122

Doručuje

sa
Obec Radatice, Radatice 105, 082 42 Radatice, Slovenská republika
Obec Bzenov (OVM), Bzenov 38, 082 42 Bzenov, Slovenská republika
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Obec Janov, Janov l, 082 42 Janov, Slovenská republika
Obec Kendice (OVM), Kendice 274, 082 Ol Kendice, Slovenská republika
Obec Ľubovec, Ľubovec 103, 082 42 Ľubovec, Slovenská republika
Obec Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina, Slovenská republika
Mesto Prešov (OVM), Hlavná 73, 080 Ol Prešov, Hlavná 2907, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 Ol Drienovská Nová Ves, Slovenská republika
Obec Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ŠVS, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ŠSOH, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ŠSOO, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov,
Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov,
Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Námestie Mieru 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka l, 080 Ol Prešov, Slovenská
republika
Prešovský samosprávny kraj , odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta Štúra l,
812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Komenského 39/A, 040 Ol Košice, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislavamestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 81 O 05 Bratislava-Staré Mesto,
Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov, Slovenská republika
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovenská republika
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