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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania
v zmysle § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár IČO: 00316342, v zastúpení
primátorkou mesta Mgr. Martinou Brisudovou podal dňa 20.06.2022 na Obecnom úrade v Českom
Brezove návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa - Poltár“
na pozemkoch CKN parc.č. 2494 (EKN parc.č. 1548/1), CKN parc.č. 1562/4 (EKN parc.č. 1548/1),
CKN parc.č. 1603/3 (EKN parc.č. 1548/1), CKN parc.č. 1588 (EKN parc.č. 1548/1), CKN parc.č.
1607/2 (EKN parc. č. 1548/1 a EKN parc.č. 1564/2), CKN parc.č. 1688/1 (EKN parc.č. 1548/1 a EKN
parc.č. 1564/2), CKN parc.č. 1687 (EKN parc.č. 1548/1), CKN parc.č. 168/6/11, CKN parc.č. 1690
(EKN parc.č. 1548/1, EKN parc.č. 736/1, EKN parc.č. 735/4 a EKN parc.č. 1546/1), CKN parc.č.
1691 (EKN parc.č. 735/4 a EKN parc.č. 1546/1), CKN parc.č. 1692 (EKN parc.č. 1546/2), CKN
parc.č. 1693 (EKN parc.č. 1546/2 a EKN parc.č. 735/1), CKN parc.č. 1694/12 (EKN parc.č. 1546/2),
CKN parc.č. 1694/45, CKN parc.č. 1716/1, CKN parc.č. 2490/1 (EKN parc.č. 1546/1), CKN parc.č.
2561/20, CKN parc.č. 2561/1 (EKN parc.č. 1546/2), CKN parc.č. 2490/7 (EKN parc.č. 1546/2), CKN
parc.č. 2561/25 a CKN parc.č. 2490/5 (EKN parc.č. 1546/3 v katastrálnom území Poltár. Dňom
podania bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 3 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov určil pod č. 2004/1958-Sl zo dňa 10.6.2004 ako stavebný úrad
oprávnený konať a vydať potrebné povolenia na stavby realizované Mestom Poltár Obec České
Brezovo.
Účastníci konania: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár (navrhovateľ) + vlastníci
stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného
konania vyplýva z ust. § 34 ods. l a 2 stavebného zákona.
Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou
vyhláškou.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie spoločnej cyklistickej cestičky pre chodcov a cyklistov.
Cyklistická cestička je v celej dĺžke trasy navrhnutá na šírku 2,5 m, zodpovedá šírke prejazdného
priestoru na obojsmernom páse. Delí sa na dve trasy a to na trasu č. 1 a na trasu č. 2. Celková dĺžka
cyklistickej cestičky je 1482 m. Výškové a smerové riešenie kopíruje pôvodnú niveletu existujúcej
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komunikácie II/595 trase č.1 a pri trase č. 2 v km 0,000 – 0,800 kopíruje pôvodnú niveletu
existujúcej komunikácie III/2713 a od km 0,800 – 1,037 kopíruje trasu existujúceho chodníka
vedúceho na mestské kúpalisko. Priečny sklon cyklistickej cestičky je v celej trase navrhnutý
s jednostranným 2% spádom. V mieste kríženia cyklistickej cestičky s komunikáciami a vjazdami sa
vybudujú prechody s bezbariérovou úpravou. Cyklistická cestička bude značená dopravným značením
vodorovným a zvislým. Konštrukčné zloženie pre pohodlný a bezpečný pohyb cyklistov je navrhnutá
cyklistická cestička spevnená s asfaltovým krytom.

Konštrukčná skladba:
asfaltový betón obrusný
spojovací postrek
asfaltový betón podkladný (obaľované kamenivo)
spojovací postrek
štrkodrvina
podložie pod konštrukciou cyklistickej cestičky

AC 11 O; 70/100; II; 40 mm
0,5 – 0,7 kg/m2
AC 22 P; 50/70; II; 60 mm
0,5 – 0,7 kg/m2
fr. 0-63 mm; ŠD;Gc; 200 mm
min E def 2 ≥ MPa 300 mm

Trasa č. 1: začiatok trasy je navrhnutý od križovatky ulíc Železničnej a 13. januára pri železničnom
priecestí a končí pri mestskom kúpalisku. Trasa je navrhnutá s dvoma jazdnými pruhmi o šírke 1,25
m, vedená v intraviláne mesta Poltár pozdĺž cesty III/2713 v km 0,000 – 0,800 a v extraviláne mesta
Poltár v km 0,800 – 1,037 pozdĺž cesty II/595. Z bezpečnostných dôvodov je medzi cestami
a cyklistickou cestičkou navrhnutý zelený pás. Povrchové dažďové vody budú priečnym usporiadaním
zvedené do jestvujúcej zelene. Dĺžka trasy č. 1 je 1037 m.
Trasa č. 2: začiatok trasy sa začína pri Základnej škole na ul. Slobody v Poltári a končí 0,200 km pod
križovatkou ulíc 13. januára (cesta III/2713) a Slobody (cesta II/595) kde sa bude napájať na trasu č. 1.
Trasa je navrhnutá v extraviláne mesta Poltár pozdĺž cesty II/595. Na trase č. 1 zo strany cesty II/595
je navrhnutý zelený pás šírky 0,500 m za ním betónový obrubník a z druhej strany je navrhnutý žľab
z betónových žľaboviek 500 x 250 mm, ktorý bude zaústený do existujúceho cestného rigolu. V km
0.200 – 0,275 je navrhnutý oporný múr, z dôvodu zabránenia zosuvu zeminy z lokality Skalica. Lícna
plocha oporného múru bude v sklone 5:1 až 10:1. Rubová strana bude zošikmená a za ním vrstva ílu
a to až po spodný okraj odvodňovacieho otvoru, aby voda nevnikala pod základy. Dĺžka trasy č. 2 je
445 m.
Obec České Brezovo, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z.
z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a §
117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného zákona
oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym účastníkom
konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

26.07.2022 o 10.00 hod.
so stretnutím pozvaných v zasadačke Mestského úradu v Poltári, Železničná 489/1.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Poltári,
Železničná 489/1, a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr
na tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na neskôr podané námietky stavebný úrad
podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť' svoje
námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne
posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu primerane predĺži pred jej
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uplynutím. Ak dotknutý orgán neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

Ivan M i k o
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
musí byt' oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť
súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne na internete alebo
na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
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Oznámenie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
2. Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté
Dotknutým orgánom jednotlivo:
1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfiho č. 1, 984 38 Lučenec
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby,
Dr. Vodu 1, 984 01 Lučenec
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Novomeského 3, 984 03 Lučenec
6. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Banskobystrická regionálna správa ciest , a.s., Vajanského 857, 984 01 Lučenec
9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
11. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
12. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. Ma-NET Team s.r.o., Školská 755/20, 987 01 Poltár
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
15. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
16. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
17. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepný závod, Partizánska cesta 69,
974 98 Banská Bystrica
18. ANTIK Telecom s.r.o., Čánskeho 10, 040 01 Košice
19. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
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Vyvesené dňa:

……………………………………………
odtlačok pečiatky, podpis

Zvesené dňa:

……………………………………………
odtlačok pečiatky, podpis

