ZMENY A DOPLNKY č. 1
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LIKAVKA

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 24/2006 Z. z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
V PLATNOM ZNENÍ

Obstarávateľ oznámenia: Obec Likavka, v zastúpení Ing. Mariána Javorku – starostu obce,
Spracovateľ oznámenia: Ing. arch. Anna Gočová,
Dátum: 07/2015
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI
A.1. Názov:

Obec Likavka

A.2. Ident. číslo:

00315362

A.3 Adresa sídla: Obecný úrad, Janovčíkova 815, 034 95 Likavka, okres Ružomberok
A.4. Meno, priezvisko, adresa, t. č. a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Ing. Marián Javorka – starosta obce
Obecný úrad, Janovčíkova 815, 034 95 Likavka
Tel: 0444300240, e-mail: obec@likavka.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, t. č. a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné
informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie:
Ing. arch. Anna Gočová,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok,
Tel/fax: 044/4320594, e-mail:gam@nextra.sk

B. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
B.1. Názov:

ZMENY A DOPLNKY č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIKAVKA

B.2. Charakter: Územnoplánovacia dokumentácia:
- posudzovaná v zmysle §4 ods. 2, písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v platnom znení,
- spracovaná v zmysle Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný
zákon) ,
- spracovaná v zmysle zásad organizácie územia, vecnej a časovej koordinácie v súlade s princípmi trvaloudržateľného
rozvoja územia obce. Ciele a územný rozvoj obce koordinuje s požiadavkami ochrany prírody a krajiny, ochranou
a využívaním prírodných zdrojov, s ochranou kultúrno – historických hodnôt a ochranou jednotlivých zložiek životného
prostredia pri hľadaní optimálnych možností využitia územia obce.
B.3. Hlavné ciele:
- komplexne riešiť územný rozvoj vybranej časti katastrálneho územia obce,
- zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie obce zmenenú trasu diaľničného tunela,
- súčasne aktualizovať funkčné využitie niektorých plôch podľa požiadaviek obce ako orgánu územného plánovania,
- koordinovať záujmy územného rozvoja so záujmami ochrany prírody,
- zapracovať relevantné požiadavky dotknutých orgánov a subjektov.
B.4. Obsah:
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení stavebného zákona a Vyhlášky 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
B.5. Uvažované variantné riešenia: Neuvažovalo sa s variantným riešením.
B.6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
- návrh riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Likavka,
- pripomienkové konanie,
- úprava návrhu územnoplánovacej dokumentácie po pripomienkovom konaní a zapracovanie pripomienok do čistopisu.
- schválenie územnoplánovacej dokumentácie v obecnom zastupiteľstve.
B.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je platný Územný plán VÚC
Žilinského kraja, v znení platných zmien a doplnkov.
B.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Zastupiteľstvo obce Likavka.
B.9. Druh schvaľovacieho dokumentu: Uznesenie - Záväzná časť územného plánu bude vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením obce.

C.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
C.1. Požiadavky na vstupy:
- platná územnoplánovacia dokumentácia regionálnej úrovne,
- platné strategické dokumenty na miestnej a regionálnej úrovni,
- súhrn požiadaviek dotknutých orgánov a právnických a fyzických osôb.
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C.2. Údaje o výstupoch: Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Likavka, smerná časť a návrh záväzných regulatívov.
C.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
PREHĽAD FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO RIEŠENIA NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚPN OBCE LIKAVKA,
KTORÉ MÁ PRIAMY AJ NEPRIAMY VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Územnoplánovacia dokumentácia rieši
ZMENU Z1 , ktorá predstavuje zmenu trasy diaľničného tunela Čebrať diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v k.ú. obce Likavka.
Uvedená zmena predstavuje predĺženie trasy tunela o cca 50 m oproti trase tunela, uvedenej v platnom územnom pláne
obce.
Zmenená trasa diaľničného tunela sa nachádza v západnej časti k.ú. Likavka na hranici s k.ú. Ružomberok, miestna časť
Hrboltová v časti horského masívu Čebrať.
C3.1 ZASTAVANÉ ÚZEMIE OBCE
Ostáva nezmenené..
C3. 2 ÚZEMIE OCHRANY PRÍRODY A VOĽNEJ KRAJINY
V platnom územnom pláne sú popísané zásady využívania celého územia ochrany prírody a voľnej krajiny - územia mimo
zastavaného územia obce Likavka. V nasledujúcom texte je tučným písmom označené regulované priestory, ktoré sú
dotknuté zmenou trasy diaľničného tunela:
ZÓNA OCHRANY PRÍRODY A VOĽNEJ KRAJINY (OP) s nasledovnými regulovanými priestormi:
OP.04: ochranné lesy, biokoridor nadregionálneho významu Chočské vrchy
OP.07: hospodárske lesy, biokoridor nadregionálneho významu Chočské vrchy
OP.10: trvalé trávne porasty (TTP), biokoridor nadregionálneho významu Veľká Fatra – Chočské vrchy
V návrhu územného plánu je potrebné zachovať a rozvíjať všetky funkčné zložky, s dôrazom na rozvoj obytnej funkcie, ktorá
charakterizuje obec Likavku. Zásady a regulatívy uvedených regulovaných priestorov sú zdokumetované v textovej časti
ZaD č.1 a vo výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia
a verejnoprospešné stavby.
Z platného územného plánu uvádzam:
- územná ochrana prírody
V k.ú. obce Likavka sa nachádza národná prírodná rezervácia Choč a dva územia európskeho významu chránené vtáčie
územie:
Národná prírodná rezervácia Choč - Tu platí piaty stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 Z.z. V NPR je zachovaný len v úzkom stratigrafickom rozsahu (stredný - vrchný trias) a vo forme trosiek v
nadloží mladších členov krížňanskej jednotky (príkrovu). Z krížňanskeho príkrovu v NPR vystupujú len jej najvrchnejšie členy
dogger — malm a spodná krieda, zastúpená rádiolaritovými vápencami a slienitými vápencami až slieňmi.Chočský príkrov
budujú hlavne dolomity a vápence vystupujúce v dvoch pozíciách - gutensteinské a reiflingské.
Morfologické tvary na horninách križnianskeho príkrovu sú charakterizované hlbokými, otvorenými a vcelku mierne
modelovanými dolinami. S nimi ostro kontrastujú skalné formy dolomitových a vápencových vrcholov — trosiek chočského
príkrovu s charakteristickým bralnatým reliéfom (skalné steny, skalné stupne a pod.). Prevažná časť dolomitov je prestúpená
drobnými puklinami výrazne podmieňujúcimi rozpad horniny a vytváranie ostrých vežovitých tvarov. Morfologicky sa
prejavujú aj gutensteinské vápence, pre ktoré sú charakteristické stupňovité skalné steny a na niektorých miestach i menšie
tiesňavy. V týchto vápencoch sú zreteľné aj krasové formy, či už vo forme škrapov (napríklad na Poľanách) alebo
olokrasových dier. NPR Choč predstavuje popri mimoriadne významných biologických hodnotách i územie významné
z hľadiska geológie. Územie je klasickou ukážkou príkrovovej pozície trosiek chočského príkrovu na križnianskom príkrove.
Ostrý kontrast morfológie spôsobil, že vrcholy sú významnými krajinnými dominantami.
Na území katastra sa nachádzajú územia európskeho významu: územie európskeho významu Choč SKUEV0305
a územie európskeho významu Váh – SKUEV0253.
Územie európskeho významu Choč SKUEV0305
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské
kosné
lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až
montánneho stupňa (8120), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy
(9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130).
Územie európskeho významu Váh SKUEV0253 - Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany
biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou.
S platnosťou od 15. februára 2011 bolo vyhlásené chránené vtáčie územie Chočské vrchy. Územie bolo vyhlásené na
účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu: sokola sťahovavého, orla skalného, výra
skalného, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, žlny sivej, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho a strakoša
sivého a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
- chránené druhy (druhová ochrana)
Chránené druhy rastlín aj živočíchov možno nájsť na viacerých miestach katastra.
- ochrana drevín
V rámci katastra sa nenachádza chránený strom v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Platí tu ale všeobecná
ochrana drevín rastúcich mimo les dosahujúcich potrebné parametre, ktorá vyplýva takisto z uvedeného zákona.
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ÚSES.
Podľa ÚPN VÚC Žiliny katastrom prechádza nadregionálny biokoridor – hydrický koridor rieky Váh a terestrický
nadregionálny biokoridor Chočská Fatra – Chočské vrchy. Nadregionálnym biocentrom je priestor NPR Choč.
Ďalšími prvkami ÚSES v katastri je navrhovaný miestny biokoridor – vodný tok Likavka a jej prítoky spolu s brehovými
porastami a interakčné prvky prepájajúce pôsobenie ostatných prvkov ÚSES na okolitý priestor. Navrhnuté sú najmä
biotopy nelesnej drevinovej vegetácie, biotopy charakteru lesa a niektoré mokraďné biotopy.
Ekostabilizačné opatrenia
Zmena trasy diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v úseku katastra obce Likavka formou predĺženia tunelu Čebrať sa dotýka
tohto katastra len okrajovo. Keďže zmena trasy prebieha v podzemí, jej prejav na povrchu je možný vplyvom zmeny hladiny
spodnej vody, ktorá by mohla nastať v rámci tohto variantu. Tento vplyv sa následne môže prejaviť postupnými sukcesnými
zmenami v postihnutých rastlinných a živočíšnych spoločenstvách smerom k viac xerofytnými organizmom. Lokalizáciu
a rozmery uvedených potenciálnych zmien však nie je možné stanoviť v tomto štádiu riešenia, na území katastra Likavky
však pravdepodobne nebudú predstavovať významný vplyv.
Z hľadiska ochrany prírody sa v blízkosti trasy diaľnice nachádzajú nasledovné prvky: pôvodná aj zmenená trasa prebieha
v rámci zmeny trasy v priestore nadregionálneho terestrického biokoridoru Chočské vrchy, avšak v podzemí. Ďalej smerom
na východ prebieha trasa diaľnice v dostatočnej vzdialenosti južne od lokality NATURA2000 SKUEV0305 Choč aj od
národnej prírodnej rezervácie Choč, ktorých plochy sa čiastočne prekrývajú. Z prvkov ÚSES križuje trasa miestny biokoridor
toku Likavka s jej prítokmi, tieto križovania sú však z hľadiska výstavby riešené štandardne.
Lokalizácia križovatky diaľnice s rýchlostnou cestou R3 je ešte v štádiu variantov a z hľadiska jej umiestnenia v katastri
Likavky je situácia v rozmedzí pôvodného návrhu ÚPN obce.
C.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: V nadväznosti na ciele spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Likavka,
predpokladáme pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľstva obce, ktorý spočíva v koncepčnom riešení prípravy obce
na realizáciu objektov technickej a dopravnej infraštruktúry (tu patrí aj diaľnica D1), zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu
životného prostredia, ekologickej stability územia a ochrany poľnohospodárskej pôdy. Strategický dokument nebude mať
priame negatívne účinky na obyvateľstvo, krajinnú štruktúru a životné prostredie, ak sa budú rešpektovať navrhované
ekologické opatrenia.
C.5. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká
z hľadiska životného prostredia .
C.6. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: nepredpokladajú sa.

D. DOTKNUTÉ SUBJEKTY
D.1. Vymedzenia zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: fyzické a právnické osoby, miestne občianske združenia,
subjekty so sídlom v obci Likavka subjekty majúce majetkovo – právne záujmy v riešenom území:
- Poľovnícke združenie Likava – Choč, Likavka
D.2. Zoznam dotknutých subjektov: dotknuté orgány štátnej správy, miestne samosprávy a dotknuté právnické osoby –
Príloha č. 1.
D.3. Dotknuté susedné štáty: žiadne.

E. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
E.1. Mapová a iná grafická dokumentácia:
Textová a grafická časť návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Likavka
E.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
2.1 platná územnoplánovacia dokumentácia obce,
2.2 odvetvové územnoplánovacie podklady,
2.3 strategické rozvojové dokumenty obce,
2.4 informácie získané na pracovných rokovaniach s dotknutými subjektami,
2.5 vlastný prieskum územia.
E.3. Príloha: Príloha č.2 - Výkres širších vzťahov a Textová a Grafická časť návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Likavka
na www.likavka.sk

F. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA: Ružomberok, dňa 9.07.2015
G. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
G.1. Meno spracovateľa oznámenia: Ing. arch. Anna Gočová

G.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka:
Ing. Marián Javorka, starosta obce
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Príloha č. 1. Zoznam dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa oslovujú v rámci prerokovania oznámenia:
Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája č.2, 975 90 Banská Bystrica
Ministerstvo výstavby, dopravy a reg. Rozvoja SR, P:O:BOX 100, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Námestie Ľ. Štúra 1
812 25 Bratislava
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia, Dončová 11, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS, Nám.
A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Ružomberok, odbor pozemkový a lesný, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O.BOX 10, 037 80 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok
ŠOP – Správa TANAT-u, pracovisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
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