Okresný úrad Humenné
Kukorelliho 1, 06601 Humenné
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Č.j.: OU-HE-OSZP-/2015/003745-015-SL

V Humennom 14.5.2015

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie /ďalej len „OÚ,
Humenné, OSŢP“/ vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“/, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasenov“, ktorý predloţil obstarávateľ Obec Jasenov,
Hlavná 337, 066 01 Humenné, IČO:00690074, po vykonaní zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce
Jasenov“

sa nebude ďalej posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
ODÔVODNENIE
Obstarávateľ: Obec Jasenov, Hlavná 337, 066 01 Humenné, IČO:00690074
predloţil Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie podľa § 5
zákona č. 24/2006 Z. z. dňa 27.9.2013 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasenov“
Hlavné ciele predloţeného strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Jasenov“ vyplývajú z účelu a zamerania vyuţitia územnoplánovacej
dokumentácie. Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce je zmeniť a doplniť schválenú
koncepciu rozvoja obce v oblasti bývania, občianskeho vybavenia a športu. V rámci spracovania
Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce sú riešené aj súvisiace zmeny v riešení technickej infraštruktúry.

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasenov“ je strategický dokument
uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.24/2006 Z. z., preto tunajší úrad vykonal
zisťovacie konanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z..
V rámci zisťovacieho konania OÚ Humenné, OSŢP rozoslal oznámenie
o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
V zákonom stanovenom termíne doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Humenné, list číslo OU-HE-OKR-2015/00927 zo dňa 16.4.2015,
doručený 16.4.2015
- z hľadiska civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov si okresný úrad pripomienky uplatní v rámci konania podľa
stavebného zákona.
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2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-HEOSZP-2015/004030-DK zo dňa 23.4.2015, doručený 23.4.2015
- v katastri obce sa nachádzajú legislatívne vymedzené chránené územia: Územia
európskeho významu SKUEV 0250 Krivoštianka a SKUEV 0050 Humenský Sokol,
CHVÚ Vihorlatské vrchy (SKCHVU035) NPR Humenský Sokol a PR Jasenovská bučina.
Z prvkov územného systému ekologickej stability sa na území katastra obce nachádzajú:
nadregionálne biocentrum Humenský Sokol, regionálny biokoridor Veľký potok,
regionálne biocentrum Hôrka, regionálne biocentrum Alúvium Laborca pod Humenným,
miestny biokoridor Jasenovský potok.
- navrhovaným riešením Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O nie sú dotknuté ţiadne vyššie
uvedené územia. Z uvedeného dôvodu k „Zmene a doplnkom č.1 územného plánu obce
Jasenov“nemáme námietky.
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-HEOSZP-2015/003903- TU zo dňa 17.4.2015, doručený 20.4.2015
- doporučujeme, aby spracovateľ zohľadnil v pripravovaných zmenách vyuţitia územia obce aj

-

-

-

potrebu rezervácie plôch na potrebné a súvisiace úpravy miestnych tokov a vodotečí, aby tieto
vystihovali aj rozšírené plochy mimo existujúceho zastavaného územia.
potrebu úpravy existujúcich tokov a povodňovej ochrany územia je ţiadúce riešiť najmä pri štátnej
ceste pri vstupe do obce a územia pri futbalom štadióne obce a okolo areálu bývalého Lesostavu,
ktoré nie sú chránené ľavostrannou hrádzou toku Laborca ani jeho menších prítokov z riešeného
územia obce Jasenov.
v riešenom území je potrebné rezervovať plochy pre budovanie a rozvoj verejného vodovodu
a kanalizácie najmä okrajových častiach obce, ktoré sú navrhované pre rozvoj obce Jasenov.
Rozvoj týchto sietí je potrebné konzultovať s ich správcom VVS a.s., závod Humenné.
za účelom zachytenia povrchovej vody doporučujeme vytypovať a zabezpečiť plochy pre
výstavbu viacúčelových vodných nádrţí (prípadnej sústavy nádrţí), ktoré môţu byť poskytnuté
prípadným záujemcom na podnikanie vo vodnom hospodárstve a rybárstve ako aj na rekreáciu
a športové vyţitie občanov a návštevníkov obce.

4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo
2015/003922-002-Dz zo dňa 14.4.2015, doručený 14.4.2015
-

bez pripomienok pri dodrţaní zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a ostatních predpisov platných v odpadovom hospodárstve.

5. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo
OU-HE-OCDPK-2015/003887-002 zo dňa 14.4.2015, doručený 15.4.2015
-

k oznámeniu o strategickom dokumente " Územný plán obce Jasenov " nemáme
námietok. V Územnom pláne obce Jasenov je potrebné zabezpečiť, aby bola
rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu VÚC
Prešovského kraja /ÚPN v znení jeho zmien a doplnkov v rokoch 2002-2009/.
Budú premietnuté územné súvislosti vyplývajúce z územného priemetu cieľov, priorít
a opatrení dokumentov regionálneho rozvoja a Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja dopad na územie obce Jasenov/.
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-

pri
spracovaní ÚPN obce dbať na zabezpečenie Programu
odpadového
hospodárstva obce, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva obce na
vytýčené obdobie. Katastrálne územie obce Jasenov je v dotyku s cestou III/558012,
preto poţadujeme rešpektovať ich súčasné smerové a šírkové usporiadanie v
zastavanom území. V územnoplánovacej činnosti ohľadom technickej a dopravnej
infraštruktúry /dopravnoinţinierske
dokumentácie/
je potrebné sa obrátiť na
majetkového správcu cesty III. triedy, ktorý v tomto prípade je PSK, Správa a údrţba
ciest PSK, Jesenná 14, Prešov. Z hľadiska ochrany a rozvoja cestnej siete nie sú dotknuté
naše záujmy v tomto území, preto predloţený zámer nemá byť posudzovaný podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o vplyve na ţivotné prostredie.

6. Obvodný banský úrad v Košiciach, list číslo 513-1167/2015 zo dňa 20.4.2015,
doručený 22.4.2015
- v katastrálnom území Jasenov sa nenachádzajú zistené výhradné loţiská nerastov (zákon
č.44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov)
z čoho vyplýva, ţe riešením rozvoja obce nebudú dotknuté záujmy ochrany a vyuţívania
nerastného bohatstva ( výhradných loţísk)
- nemá pripomienky
7. Mesto Humenné, list číslo 3536/1146/2015 zo dňa 28.4.2015, doručený 13.5.2015
- ţiadame do kapitoly II. Základné údaje o strategickom dokumente do bodu 7. Výhľad
k iným strategickým dokumentom doplniť – zosúladenie so strategickým dokumentom
Územným plánom sídelného útvaru – Humenné v znení neskorších zmien a doplnkov. Je
to z dôvodu, ţe do Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Jasenov je potrebné
zapracovať trasu preloţky cesty I/74 Brekov - Humenné ako výhľad, ktorý bude
zosúladený s trasou uvedenou v územnoplánovacej dokumentácii mesta Humenné.
Uvedené zapracovanie trasy preloţky cesty I/74 Brekov – Humenné ako výhľadu do
zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácii obce Jasenov, poskytne dostatočnú
informáciu obyvateľom Jasenova o jedinom moţnom nezastavanom koridore vhodnom
pre budúcu výstavbu tejto preloţky cesty. Následne táto informácia bude slúţiť aj pri
plánovaní budúcich investičných zámerov obce a jej obyvateľov. Preloţka cesty I/74
Brekov – Humenné je súčasťou navrhovaného cestného prepojenia Lipníky – Ubľa.
Vyhodnotenie: v rámci navrhovaných zmien zabezpečiť súlad s inými strategickými
dokumentmi.
8. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, list číslo 09184/2015/ROP-002/513/13223
zo dňa 28.4.2015, doručený 5.5.2015
- dopravný úrad, jako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilního letectva v zmysle
ust. § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa k Návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O
Jasenov vyjadril listom č. 08694/2015/ROP-002/11884 zo dňa 21.4.2015, v ktorom nemal
na riešené územie ţiadne poţadavky.
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9. Ministerstvo životného prostredia SR, list číslo 3153/2015/7.3, 21492/2015 zo dňa
28.4.2015, doručený 30.4.2015
- v katastrálnom území obce Jasenov sú evidované upravené skládky odpadov tak ako sú
zobrazené na mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územnoplánovacej dokumentácii
- v predmetnom území sú evidované zosuvné územia tak, ako sú zobrazené na mape.
Ministerstvo ţiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyţadujúce zvýšenú
ochranu podľa § 12 ods.4 písm. o.) Vyhlášky
MŢP SR č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť
v územnoplánovacej dokumentácii.
10. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja,
3196/2015/ODDUPZP-002 zo dňa 27.4.2015, doručený 30.5.2015
-

list

číslo

poţaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom velkého územného
celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné
rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, v rámci
zisťovacieho konania, posúdil návrh strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu obce Jasenov“ z hľadiska rozsahu predmetného strategického dokumentu,
miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaţenia a ochranu poskytovanú podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na ţivotné prostredie a zdravie
obyvateľstva, súladu s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania
strategického dokumentu. Pri posudzovaní boli primerane pouţité kritéria pre zisťovacie
konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu č.24/2006 Z.z. a zobral do úvahy stanoviská doručené
v priebehu zisťovacieho konania. Po zhodnotení všetkých podkladov rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, ţe skutočné vplyvy sú 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.
Záver:
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu
vyplynuli niektoré konkrétne poţiadavky vo vzťahu k návrhu „Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Jasenov“
Pred schválením strategického dokumentu zapracovať a rešpektovať pripomienky
dotknutých orgánov a organizácií:
- v pripravovaných zmenách vyuţitia územia obce aj potrebu rezervácie plôch na potrebné

-

a súvisiace úpravy miestnych tokov a vodotečí, aby tieto vystihovali aj rozšírené plochy mimo
existujúceho zastavaného územia
potrebu úpravy existujúcich tokov a povodňovej ochrany územia je ţiadúce riešiť najmä pri štátnej
ceste pri vstupe do obce a územia pri futbalom štadióne obce a okolo areálu bývalého Lesostavu,
ktoré nie sú chránené ľavostrannou hrádzou toku Laborca ani jeho menších prítokov z riešeného
územia obce Jasenov.

strana č. 5 rozhodnutia č.j. OU-HE-OSZP-/2015/003745–015-SL
-

v riešenom území je potrebné rezervovať plochy pre budovanie a rozvoj verejného vodovodu
a kanalizácie najmä okrajových častiach obce, ktoré sú navrhované pre rozvoj obce Jasenov.
Rozvoj týchto sietí je potrebné konzultovať s ich správcom VVS a.s., závod Humenné.

-

zabezpečiť, aby bola rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia
Územného plánu VÚC Prešovského kraja /ÚPN v znení jeho zmien a doplnkov v
rokoch 2002-2009/. Premietnuť územné súvislosti vyplývajúce z územného priemetu
cieľov, priorít a opatrení dokumentov regionálneho rozvoja a Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja dopad na územie obce
Jasenov.
upravené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyţadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12
ods.4 písm. o.) Vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

-

-

zabezpečiť súlad s Územným plánom velkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potřebné rešpektovať najmä ustanovenia
záväznej časti.

-

zabezpečiť súlad so strategickým dokumentom Územným plánom sídelného útvaru –
Humenné v znení neskorších zmien a doplnkov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona 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 znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemoţno odvolať.
Toto rozhodnutie moţno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru
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Doručí sa:

1. Obec Jasenov, Hlavná 337, 066 01 Humenné,
Na vedomie:
1. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
2. Okresný úrad, odbor ţivotného prostredia, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, sekcia pôdohospodárstva
Nám. Mieru č.3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, nám. Mieru 3, 081 92
Prešov
5. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné
7. št. správa. v odpadovom hospodárstve
8. št. správa na úseku vodného hospodárstva
9. št. správa ochrany ovzdušia
10. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Kukorelliho1, 066 01 Humenné
11. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho1, 066 01 Humenné
12. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
13. Obvodný banský úrad, Timonova č. 23. 041 57 Košice
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. Novembra 1507, 066 01 Humenné
15. Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/a, 040 01
Košice Úrad Prešovského samosprávneho kraja – odbor regionálneho rozvoja a územného
plánovania, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
16. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
17. Ministerstvo ŢP, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľud. Štúra 1,
812 35 Bratislava
18. Letecký úrad SR, Úsek letísk a leteckých pozemných zariadení – odbor letísk, Letisko M.R.
Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Mesto Humenné
20. Obec Ptičie
21. Obec Chlmec
22. Obec Oreské
23. Obec Staré
24. Obec Krivošťany
25. Obec Brekov
26. Obec Jasenov

