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ROZHODNUTIE

zo zisťovacieho konania

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/011452-003/Hnl V Žiline 26.09.2017

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 56 písm. b) zákona č. 2412006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
ElA") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente
"Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Jasenové", ktoré predložil obstarávateľ: Obec
Jasenové, Obecný úrad Jasenové 50, 013 19 Kl'ače, IČO 00321346 po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument "Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Jasenové",
obstarávateľa:Obec Jasenové, Obecný úrad Jasenové 50, 013 19 Kl'ače, IČO 00321346

sa nebude posudzovať

podľa zákona ElA v platnom znení. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie
podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ Obec Jasenové, Ob~cný úrad Jasenové 50, 013 19 Jasenové, IČO
00321346, predložil Okresnému úradu Zilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona ElA dňa



13.02.2017 oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu
obce Jasenové".

Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument "Zmeny a doplnku č. 2
Územného plánu obce Jasenové", doplňujúci existujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu
obce.

Zmena a doplnok č. 2 ÚPN - O Jasenové bude spracovaný v súlade s platným Územným
plánom obce Jasenové, schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva v Jasenovom
č.36/2006 dňa 28. 08. 2006.

Zmena a doplnok č. 2 ÚPN-O Jasenové bude spracovaný v súlade s ustanoveniami § 12
zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisova § 13 Vyhlášky MŽP SR
č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť.

I. Textová časť návrhu Zmeny a doplnku č. 2 UPN - Obce Jasenové:

Čast' 1 Základné údaje
1.2 Hlavné ciele riešenia

Dôvodom pre obstaranie zmeny a doplnku č. 2 k územnému plánu Obce Jasenové
potreba definovať VPS (verejnoprospešené stavby) v lokalite USB A.5 navrhnutej v ZaD č. 1
ÚPN O Jasenové na obytné plochy vo forme hromadného bývania. Obec má záujem v tejto
lokalite realizovať obecné nájomné byty.

Cieľom zmeny a dopinku č.2 je:
1. definovanie VPS (verejnoprospešené stavby) v lokalite USB A.S

V súlade s urbanistickou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného využitia
riešeného územia obce danou platným ÚPN-O Jasenové v znení ZaD č.1 doplniť novú
verejnoprospešnú stavbu.

1.3 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
Obec Jasenové má platný ÚPN - O, august 2006, schválený uznesením Obecného

zastupiteľstva v Jasenovom č. 36/2006 zo dňa 28. 08. 2006. V roku 2011 boli spracované
Zmeny a doplnky Obecného zastupiteľstva v Jasenovom zo dňa 28. 08. 2006 v znení jeho
Zmeny a Doplnku Č. 1, schválenej Uznesením Obecného zastupiteľstva v Jasenovom č. 2/2012
zo dňa 23.04.2012. Na platnú koncepciu rozvoja obce v zmysle ÚPN - O v znení ZaD č. 1 je
možné nadviazať a doplniť zámer vyplývajúci z požiadaviek obce.

1.4 Údaje o súlade riešenia so zadaním
Zmeny a doplnky Č. 2 ÚPN O Jasenové sú vypracované v súlade so Zadaním pre ÚPN

- O Jasenové. Zadanie vypracoval Ing. arch. Ján Burian (OSO) vo februári 2005 a následne
bolo schválené uznesením OZ Č. 23/2005 dňa 28. 04. 2005.

Obec Jasenové obstaráva Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Jasenové prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Ján Burian (reg. č.

229).
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2 Riešenie Doplnku a zmeny č. 2

2.1 Vymedzenie riešeného územia
Riešené územie sa nachádza v katastri obce Jasenové. Zmena a doplnky riešia len lokalitu A.S.
ktorá v ZaD č. 1 ÚPN - O Jasenové z roku 2012 bola určená na bývanie. Rozsah funkčního

využitia je v grafickej časti dokumentovaný vo výkrese č. 3 v mierke 1:2000. Výkres č. 1, Širšie
vzťahy v mierke 1.50 000 zachytáva iba polohu riešeného územia v rámci celého katastra obce
Jasenové

2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí ÚPN regiónu
Bez zmien. Všetky podstatné zmeny v ÚPN VÚC ŽSK boli zachytené v ZaD č. 1 ÚPN 
O Jasenové vypracovanom v roku 2011 a schválenom v roku 2012.
2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce
do systému osídlenia
2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
2.6 Návrh funkčnéhovyužitia územia
2.7 Návrh riešenia bývania občianskeho vybavenia, vrátane sociálnej infraštruktúry
výroby a rekreácie
2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce
2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chranených území podľa osobitných predpisov
2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných

opatrení
2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.12.1 Návrh verejného dopravného vybavenia
2.12.2 Vodné hospodárstvo
2.12.3 Energetika a energetické zariadenia
2.12.4 Riešenie telekomunikácii

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
2.13.1 Faktory negatívne ovplyvňujúceživotné prostredie
2.13.2 Zložky životného prostredia
2.13.3 Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi

2.14 Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov
2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárskeúčely

3 Návrh záväznej časti

Článok 1: Rozsah platnosti doplnku ÚPN O Jasenové a VZN
a) Záväzná časť ZaD č. 2 ÚPN O Jasenové platí pre časť katastra obce vymedzenú vo
výkresovej časti ako riešené územie. Ostatné bez zmeny.
éasťprvá

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania afunkčného využitia územia
Čl. 1 Priestorové usporiadanie územia
Čl. 2 Funkčné členenie riešeného územia
Čl. 3 Plochy riešeného územia s navrhovanou zmenou funkčnéhovyužitia
Všetky bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
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Časť druhá
Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky pre využitie jednotlivýchfunkčnýchplôch
Bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časť tretia
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
Bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časť štvrtá
Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia
Čl. 1 Zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného vybavenia
Čl. 2 Zásady a regulatívy pre realizáciu vodohospodárskych stavieb
Čl. 3 Zásady a regulatívy v oblasti energetiky
Všetky bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časťpiata

Zásady a regulatívy pre kultúrnohistorických hodnôt pre ochranu prírody a tvorby krajiny
Čl. 1 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt
Čl. 2 Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny
Oba bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časť šiesta
Zásady a regulatívy pre starostlivosťo životné prostredie
Čl. 1 Ochrana vôd
Čl. 2 Ochrana pôdy
Čl. 3 Ochrana ovzdušia
Čl. 4 Odpadové hospodárstvo
Všetky bez zmien v zmysle platného ÚPN o.
Časť siedma
Vymedzenie zastavaného územia obce
Bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časť ôsma
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených územípodľa osobitných predpisov
Čl. 1 Ochranné pásma
Čl. 2 Bezpečnostné pásma
Oba bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časť deviata
Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, pre
asanáciu a pre chránené časti krajiny
Čl. 1 Plochy pre verejnoprospešné stavby
Doplniť odsek (3) o písmeno (f) v znení:
(f) pre umiestnenie obecných nájomných bytov a verejnej zelene v ÚSB A.S
Čl. 2 Plochy pre scel'ovanie pozemkov
Bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Čl. 3 Plochy pre asanáciu
Bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Čl. 4 Plochy pre chránené časti krajiny
Časťdesiata
Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstaraťa schváliť územný plán zóny
Bez zmien v zmysle platného ÚPN O.
Časťjedenásta
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Doplniť:

(8) Stavby na bývanie
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VPS-BY.1 obecné nájomné byty (USB A.5)

4. Doplňujúce údaje
5. Dokladová časť

Grafická čast' Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN - O Jasenové
Výkres 1: Výkres širších vzťahov, Ml: 50 000
Výkres 2: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania

územia Ml: 2 000

Návrh zmeny a doplnku Č. 2 Územného plánu obce Jasenové nie je spracovaný vo
variantnom riešení. Je vypracovaný v súlade so schváleným ÚPN VÚC Žilinského kraja
a platnou UPD Obce Jasenové.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2) písm. c) zmena
strategického dokumentu uvedeného v ods. 1 podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný
úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozoslal oznámenie o
strategickom dokumente podľa § 6, ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
povol'ujúcemu orgánu a dotknutej obci.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému
orgánu písomné stanoviská tieto subjekty, ktorých stanoviská predkladáme v skrátenej forme:

1. Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Odbor štátnej geologickej správy listom
č.j.: 285912017-5.3 953412017 zo dňa 06. 03. 2017 s odporučením ukončiť proces SEA
v zisťovacom konaní za splnenia nasledovných podmienok:

• V katastrálnom území obce Jasenové (ďalej len "predmetné územie") sú evidované
štyri odvezené skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácií.

• V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako
sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia
vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o)
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií a vyznačiť

v územnoplánovacej dokumentácii. V katastrálnom území (k.ú.) obce Jasenové sú
podľa priloženej mapy zaregistrované 3 stabilizované svahové deformácie. Jedná sa
o svahové deformácie typu zosuvov. Svahové deformácie sa registrujú západne od
intravilánu obce Jasenové, na svahoch Háju a Dubovej. Oblasti so svahovými
deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým stupňom

náchylnosti územia k aktivizácií, resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach
existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných
podmienok, taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Blízke okolie
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spomínaných deformácií predstavuje rajony nestabilných území so stredným
stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových deformácií, tieto
oblasti reprezentujú územia s možnosťou rozširovania existujúcich svahových
deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných podmienok,
v závislosti od morfológie terénu a územia citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Širšie okolie spomínaných deformácií sa radí medzi rajóny potenciálne nestabilných
území s nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových
deformácií. Sú to oblasti s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou občasný

vznik svahových deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom
prírodných podmienok, v závislosti do morfologických pomerov, územia postihnuté
intenzívnou VÝffioľovou eróziou a územia ohrozené opadávaním úlomkov hornín,
oblasti citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Organy 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 et. al., 2006) list 25-44 Považská Bystrica, ktorý je prístupný na
mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na
webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných
svahových deformáciách.
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas st sv,
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/ . Svahové deformácie v predmetnom území
negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území 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 Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej
energie http://apl.Geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14

2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred Banská
Bystrica listom č.j.: ASMdpS-1-353/2017 zo dňa 01. 03. 2017 bez pripomienok
s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Investor
(projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované.

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja listom č.j.

06929/2017/SCDPKl14618 zo dňa 03. 03. 2017 s odporučením ukončiť proces SEA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia listami, OU-ZA-OSZP3-2017/012153-002/Nem
zo dňa 03. 03. 2017 za úsek ŠSOO s odporučením ukončiť proces SEA bez pripomienok,
OU-ZA-OSZP3-2017/012154-002/Deb zo dňa 28.02.2017 za úsek ŠSOH s odporučením
ukončit' proces SEA bez pripomienok" OU-ZA-OSZP3-2017/012152-002/Ros za úsek ŠVS
zo dňa 06. 03. 2017, s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní s
nasledovnými pripomienkami:
• Z dôvodu blízkosti vodohospodársky významného vodného toku Rajčanka, je nutné

rešpektovať mapu povodňového ohrozenia vypracovanú správcom vodného toku
a navrhované funkčné zmeny zosúladiť s touto mapou.

• Predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých

zdrojov v Rajeckých Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 48112001 Z.z., ktorou sa
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vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach),
preto je nutné rešpektovať obmedzenia stanovené v § 28 zákona č. 538/2005 Z.z.
o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• Doplniť do územnoplánovacej dokumentácie existujúce hydromelioračné stavby.
Tieto je nutné v rámci navrhovanej lokality plne rešpektovať.

5. Obec Jasenové listom č. j. 291/2017 zo dňa 09.03.2017 oznámila, že k Oznámeniu
o strategickom dokumente, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli od 21.02.2017 do 08.03.
2017 nebola zo strany obyvateľov k uvedenému dokumentu vznesená žiadna pripomienka.

6. Mesto Rajec listom č.j. 127/2017/0VS-889 zo dňa 10. 03. 2017 oznámilo, že "Zmena
a doplnok č. 2 ÚPN - O Jasenové" bola verejnosť informovaná a oznámenie o strategickom
dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 20.02.2017 do 08.03.2017 a k uvedenému
strategickému dokumentu nemá Mesto Rajec pripomienky.

7. Obec Vel'ká Čierna listom č.j. OcÚ122/2017 zo dňa 07. 03. 2017 oznámilo, že "Zmena
a doplnok č. 2 ÚPN - O Jasenové" vydáva stanovisko bez pripomienok. Oznámenie
o strategickom dokumente bolo sprístupnené verejnosti od 20.02.2017 do 07.03.2017.

8. Obec Súľov - Hradná listom č.j. 43/2017 zo dňa 08.03.2017 oznámila, že "Zmena
a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Jasenové" nemá pripomienky. Oznámenie
o strategickom dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 20.02.2017 
07.03.2017

9. Žilinský samosprávny kraj listom Č. j. 02994/2017/0DaÚP-2 zo dňa 27.02.2017
s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní s nasledovnou pripomienkou:
• Rešpektovať nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu 1. j. Územného plánu

veľkého územného celku Žilinského kraja v znení jeho Zmien a doplnkov čA.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom c.).:
A/2017100602/HŽPZ zo dňa 27. 02. 2017 s odporučením ukončiť proces SEA bez
pripomienok.

11. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva listom
č.j.: OU-ZA-OOP4-2017/012720-2/KOZ zo dňa 27. 02. 2017 s odporučením ukončiť

proces SEA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Okresný úrad Žilina, odbor opravných
prostriedkov, referát pôdohospodárstva preštudoval predmetný dokument, v ktorom sa
neuvažuje so záberom poľnohospodárskej pôdy.

12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, listom č.j.: ORHZ-ZA1
312-001/2017 zo dňa 28.02.2017 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní
bez pripomienok.

13. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č.j.: OU
ZA-OCDPK-2017/012603/2/POL zo dňa 22.02.2017 s odporučením ukončiť proces SEA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.

14. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor listom č. j. OÚ-ZA-PLO-2017/012815
2/VAL zo dňa 27. 02. 2017 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez
pripomienok.

15. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, listom č. j. OU-ZA-OKRl-2017/011278
003 zo dňa 20.02.2017 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom konaní bez
pripomienok.

16. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, listom č.j.: OU-ZA-OVBP1
2017/012760/HRI zo dňa 27.02.2017 s odporučením ukončiť proces SEA v zisťovacom

konaní s nasledovnou pripomienkou:
• Požaduje v celom procese obstarávania návrhu "Zmeny a doplnku č. 2 Územného

plánu obce Jasenové", dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Strana 7 z 9 z rozhodnutia č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/011452-003/Hnl



a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa

metodických usmernení MDVRR SR.

Záver

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie strategického dokumentu z W'adiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú
podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania
nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického
dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa
uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia
na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade
s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručenýchk strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne
upozornenia, ktoré sú zahrnuté vo vyššie uvedených stanoviskách dotknutých orgánov
a organizácií a je potrebné ich zohl'adnit' v procese schval'ovania "Územný plán obce
Jasenové Zmena a Doplnok č. 2" podl'a osobitných predpisov.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona ElA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
je preskúmateľnésúdom.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
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Rozdeľovník:

1. Obec Jasenové, Jasenové č. 50,013 19 Kľače

2. Mesto Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec
3. Obec Veľká Čierna, Obecný úrad Veľká Čierna, O15 O1 Rajec
4. Obec Malá Čierna, Obecný úrad Malá Čierna, O15 O1 Rajec
5. Obec Kľače, Obecný úrad Kľače, 013 19 Kľače

6. Obec Zbyňov, Obecný úrad Zbyňov, 013 19 Kľače

7. Obec Súľov, Obecný úrad Súľov, 013 52 Súľov

8. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31

Banská Bystrica
10. Žilinský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy, Komenského

48, 011 09 Žilina
11. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Ul. A. Kmeťa 17, O10 O1 Žilina
12. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných

zložiek ŽP kraja, Námestie M. R. Štefánika 1, O10 O1 Žilina
13. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy

vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
14. Okresný úrad Žilina, Odbo opravných prostriedkov, Ref. Pôdohospodárstva, A. Kmeťa

17, O1OO1 Žilina
15. Okresný úrad Žilina, Odbor KR, J. Kráľa 4,01001 Žilina
16. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS a vybraných

zložiek ŽP, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, ŠVS, ŠSOPaK, ŠS OH, ŠS OO
17. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, A. Kmeťa 17, O10 O1 Žilina
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27,011 71 Žilina
19. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19,01001 Žilina
20. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
21. OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1,01001 Žilina
22. Okresný úrad Žilina, PLO, A. Kmeťa 17,01001 Žilina
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