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Vec
ooBytové domy Pod Zábrchom 2.0" - upustenie od variantlrého ńešenia navrhovanej činnosti

okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné pľostľedie úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie bola dňa.-20. septembľa 2019 doručená žiadosť Fy
Ŕeinoo Púchow u.r., ,o sídlom Poštová 1' o1o 08 Ż1lina,lČo so 428 39O o upustenie od
požiadavky variaĺrtného riešenia navrhovanej činnosti: ,,Bytové domy pod Zá'}.ľehom 2.0o',

ktoľá je navrhnutá na pozenrkoch mimo zastaveného í:z'emia s umiestnením bytoých domov
,,A", ,,B" a,,C" na pozemku paľcelné číslo KNC 2445lŻn v k' ú. Prichov ( KNE 1536,1537),
ktoľá je vedená v katastri nehnutel'nosti v kultúre orná pôda a na pozemkoch p. č. KNC
z445lŻ2l, 24451202, 2445/198, Ż4451265, Ż445ll99, 24451222, 2445lŻ00, 24451203 a

24451185 v k' ú' Púchov s kultúrou omá pôda, na ktoých budú umiestnené zelené plochy
s výsadbou okrasných drevín, parkovisko, obsluŹlá komunikácia a spevnené plochy podľa
doloženej kooľclinačnej situácie, ktorá tvorí súčasť žiadosti o upustenie od vaľiantného riešenia
pľedmetnej navľhovanej činnosti.

Celková ýmera pozemkov dotknutá realizáciou predmetného zámeru j e 8 1 71 ,0 mŻ , z toho
bytoými domami ,,A", ,,B" a,,C" bude zastavanä plocha 295Ż,Ż mŻ, ze|ené plochy budú mať
plošnú qýmeľu Ż607 ,6 rn2 a spermené plochy a komunikácię Ż6lI,2 m2.

Tmajší úrad v súlade $ 56 písm. b) a $ 2Ż ods. 6 zttkona NR SR ć.24lŻ006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životlré prostredie a o Znrene a doplnení zákonov v neni neskoľších
pľedpisov po oboznárnení sa s textom a podkladoými materiálmi doloženými k vyššie uvedenej
žiadosti zisti|, źe predmetom žiadosti navrhovatel'a je výstavba aprevädzka tľoch bytoqŕch
domov ,,A", ,,B" d,,C" asúüsiacej technickej a dopravnej infľaštľuktúry. Celkovo sa navľhuje
vybudovanie IŻ9 bytových jednotiek a178 parkovacích miest, ztoho 81 parkovacích miest
v garáž,ach ĺprekaždý bytoý dom27 parkovacích miest v podzemnom podlaži) a97 vonkajších
parkovacích miest. Maximálny počet nadzemných podlaži pľi všetkých bytových domoch bude
štyľi podlažia, jeclno ustúpené podlažie a jedno podzemné podlažie.

Navrhovaĺrá činnosť je nevýrobnej povahy, pľeto jej súčasťou nie sú výrobné technológie ani
prevádzky. Navrhovaná činnosť ję v sulade s platnou územnoplárrovacou dokumentáciou -

Územným planom Mesta Púchov. ktory bol schválený uznesením MsZ č. 12012007 a VZN č.

1412007 zo dňa2I.12.2007 ajeho Dodatkom č,. I kYZN č,.I4l2007 schválený uznesenim ě.

68/2017 zo dňa 28.06.2017. predmetné paľcely sa nachádzajrĺ v území určenom pre ĘÝstavbu
bytoqŕch domov. kde sa okrem hlavného funkčného v.vužitia - bývania uvažuje aj

s umi estnením prípadnej ob ěi arrskej Ęĺbavenosti.
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Navrhovaná činnosť je zaľadená v prílohe č.8 zákona NR SR č. 2412006 Z. z' o posudzovaľlí
vplvvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskoľších pľedpisov.
kapitola č. 9. Infraštľuktúľa. pol. č. 1ó - Pľoiektv ľozvoia obcí vľátane:
písm. a) - pozemných stavieb alebo ich súboľov (komplexov). ak nie sú uvedené i iných
položkách tejto pľílohy v zastavanom území od 10 000 nr2 podlahovej plochy. mimo zastavaného
územia od 1 000 m2 podlahovej plochv - časť B zistoovacie konanie"

písm. b) statická dooľava - od 100 do 500 stojísk - čast'B zist'ovacĺe konanie.

Vzhl'adom k priestoroým limitom územia navľhnutého na umiestnenie pľedmetných
bytových domov a ku skutočnosti, že sa jedná o lokalitu funkčne aj pľiestorovo ľegulovanú
platnou uzemnoplanovacou dokumentáciou s ľešpektovaĺrím kľajinnoekologických limitov
możro konštatovať, že v danom prípade vzhl'adom k dostupnosti napojenia sa na jestvujúce
inžinierske siete dôjde k minimálnym zásahom do kľajiny a optické začlenenie bytových domov
do kľajinv bude riešené v.Ýsadbou izolačnej zelene s je-i lokalizáciou voľiestoĺe oaľkovacích
plôch a oddychov.ých zón ori bytoĘích domoch s v.vlúčením dľevín. ktoľé patľia medzi pel'ové
alergén}' alebo dľevín. ktorych nadzemné časti sú jedovaté.

okľesný úrad Púchov, odbor staÍostlivosti o životrré prostľedie ako vecne pľíslušný oľgán
pre posudzovanie vplyvov na životné prostľeďe po zváženi všetkých skutočností uvedených
vžiadosti a v podkladochdoloženýchkžiadostiupúš t'a v súlade s 822ods.6zákona
2412006 Z. z. o nosudzovaní vnlvvov na životné nľostľedie a o zmene a doplnení niektonŕch
zákonov od požiadavkv vaľiantného ľĺešenia zámeľu navľhovanei ěinnosti: ..Bvtové domv
Pod Zábľehom 2.0o'. ktorá bude umiestnená na wššie uvedenÝch pozemkoch v k. ú. Púchov.

Zámer vypľacovÍlÍlý poď'a $ 2Ż ztkona NR SR č,. 2412006 Z. z. o posudzovaĺrí vplyvov na
životné pľostredie a o Zmęne a doplnení zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a jeho prílohy č.
9, bude obsahovať ieden vaľiant činnosti a nulov.ý variant. tm. vaľiant stavu" ktory by nastai ak
by sa zámer neuskutočnil.

Navľhovateľ predloží tundšiemu úradu zámeľ 3 x v listirmei podobe pľe dotknuté obce a lx
na CD nosiči vo formáte word ai pdf.

Zźĺroveň Vas tunajší urad upozorňuje, že ak z pripomienok pľedložených k zámeru poďa
$ 23 ods. 4 ztlkona vyplynie potľeba posudzovania d'alšieho variantu navrhovanej čińnosti
zohl'adní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podl'a vyššie uvedeného zäkona.

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca


