Príloha č. 1
Vyhodnotenie
požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Turany“ určeného podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Podstatná časť špecifických požiadaviek z rozsahu hodnotenia nesúvisí s posudzovaním vplyvov na životné prostredie a vypracovaním správy
o hodnotení ale s vypracovaním strategického dokumentu ÚPN-M Turany a vyplýva pre obstarávateľa a spracovateľa ÚPN-M z príslušných
ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 12 Obsah územného plánu obce vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Správa o hodnotení je vypracovaná v štruktúre, v podrobnosti a rozsahu podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
Číslo

Špecifická požiadavka

Plnenie

2.2.1.

V správe o hodnotení bude vyhodnotený súlad návrhu
strategického dokumentu s ďalšími nadradenými
dokumentmi: Programové vyhlásenie vlády SR (2016
– 2020) za oblasť dopravy; Koncepcia územného
rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011; Stratégia
rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020;
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR
do roku 2020, Operačný program Integrovaná
infraštruktúra na roky 2014 – 2020, najmä rozvojové
zámery dotknutej cesty I/18, Národná stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; Územný
plán Veľkého územného celku Žilinský kraj v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov, Rozvojový
program priorít verejných prác a pod.
(Požiadavka MDVRR SR k oznámeniu o strategickom
dokumente z 25. 10. 2016)

Dokumenty uvedené v požiadavke č. 2. 2.1. sú prevažne národného
celoslovenského dosahu. Požiadavky súvisiace s územným plánovaním
vyplývajúce z týchto dokumentov sa premietajú do dokumentu na
regionálnej úrovni, ktorým je v tomto prípade ÚPN VÚC Žilinský kraj.
Súlad ÚPN VÚC Žilinský kraj s uvedenými dokumentmi je
predmetom posudzovania vplyvov ÚPN VÚC Žilinského kraja.
Posudzovaný strategický dokument ÚPN-M Turany je
územnoplánovací dokument miestneho významu, ktorý musí byť
vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie vyššieho stupňa (§ 25, ods.1, písm. a) stavebného
zákona).
ÚPN vyššieho stupňa voči posudzovanému dokumentu je územný
plán regiónu – ÚPN VÚC Žilinský kraj v znení zmien a doplnkov.
Koncept ÚPN-M Turany je vypracovaný v súlade s ÚPN VÚC
Žilinského kraja v znení zmien a doplnkov.

2.2.2.

V správe o hodnotení bude vyhodnotený súlad návrhu
strategického dokumentu s požiadavkami na ochranné
pásma pri existujúcich a navrhovaných činnostiach
v zmysle podľa platnej legislatívy.

2.2.3.

Do správy o hodnotení bude zapracované stanovisko
Ministerstva ŽP SR, Odboru štátnej geologickej
správy s priloženými mapovými podkladmi č. j.
3053/2016-7.3 57692/2016 zo dňa 28.10.2016, t.j.
vyznačenie území s evidovanými ložiskami
nevyhradeného nerastu, skládkami odpadu,
environmentálnymi záťažami, zosuvnými územiami,
radónovými rizikami s vyhodnotením vhodnosti
návrhu na využitie týchto území s prihliadnutím na
existujúce riziká.
Do správy o hodnotení zapracovať rozsah potreby
odňatia poľnohospodárskej pôdy a vyhodnotiť jeho
vplyvy z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy.

2.2.4.

2.2.5.

V správe o hodnotení strategického dokumentu
rešpektovať existujúcu a pripravovanú dopravnú
infraštruktúru a jej trasovanie, predovšetkým diaľnicu
D1 Turany – Hubová.

Požiadavka súvisí s vypracovaním ÚPN-M, nie s vypracovaním správy
o hodnotení.
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov tvorí samostatnú kapitolu konceptu ÚPN-M Turany
(kapitola B.9.)
Požiadavka súvisí s vypracovaním ÚPN-M Turany, nie s
vypracovaním správy o hodnotení.
Stanovisko MŽP SR, odboru štátnej geologickej správy je
v posudzovanom koncepte zohľadnené.
Charakteristika horninového prostredia vrátane geodynamických javov
sú uvedené v kapitole C/I/1 správy o hodnotení. Vplyvy strategického
dokumentu na horninové prostredie sú uvedené v kapitole C/III/2
správy o hodnotení.
Požiadavka súvisí s vypracovaním ÚPN-M Turany, nie s
vypracovaním správy o hodnotení.
Požiadavka priamo vyplýva z ustanovení § 12 a § 13 zákona 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Návrh na odňatie poľnohospodárskej pôdy musí byť podľa § 13 ods. 2
zákona č. 220/2004 Z. z., pred schválením ÚPN-M Turany
odsúhlasený orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým je
v tomto prípade Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov,
referát pôdohospodárstva.
Rozsah a odôvodnenie potreby odňatia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely je dostatočne zdokumentovaný v koncepte
ÚPN-M Turany (kapitoly B.16.1; B.16.2 a C.2) i v správe o hodnotení
(kapitola B/I/1 a C/III/6).
Požiadavka súvisí s vypracovaním ÚPN-M Turany, nie so SEA a
vypracovaním správy o hodnotení.
Požiadavka vyplýva so schváleného ÚPN VÚC Žilinský kraj .Návrh ÚPN-O
musí byť vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie vyššieho stupňa (§ 25, ods.1, písm. a) stavebného zákona).
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Požiadavka je súčasťou textovej časti konceptu (kap. B.1.1.2; B.2.1; B.4.1.4;
B.12.1.2; B.13.2.1; B.13.5.1; B.17.7 ) i v záväznej časti „Návrhu regulatívov
územného rozvoja, návrh záväzných časti (čl. 1; čl. 4; čl. 12);
2.2.6.

V správe o hodnotení strategického dokumentu
posúdiť a vyhodnotiť:
a) nepriaznivé vplyvy z dopravy v lokalitách
situovaných v blízkosti pozemných komunikácií
a železničných tratí a navrhnúť opatrenia na ich
elimináciu, záväzné pre investora
novonavrhovaných činností v území v dosahu
nepriaznivého vplyvu,
b) posúdiť dopravnú výkonnosť napojení
navrhovaných lokalít, navrhované cestné
komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy
a pešie trasy,
vyhodnotiť dopravné riešenia z hľadiska druhov
dopravy, vrátane šetriacich životné prostredie,
dostupnosti pre všetkých občanov, bezpečnosti cestnej
premávky a bezpečnosti pohybu chodcov a cyklistov

2.2.7.

V správe o hodnotení strategického dokumentu
posúdiť a vyhodnotiť vplyv riešeného územia na
ochranu povrchových a podzemných vôd,
vodárenských zdrojov a záložných vodárenských
zdrojov v evidencii Turčianskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., Martin.
Vyhodnotiť vplyv, vhodnosť a dostupnosť riešenia
odpadového hospodárstva mesta v strategickom
dokumente.

2.2.8.

Predmetom posudzovaného ÚPN-M Turany nie je zásadná zmena
existujúceho dopravného riešenia na území mesta Turany.
Vplyvy dopravy v riešenom území sú v správe o hodnotení
zdokumentované primerane stupňu posudzovania – posudzovanie
strategického dokumentu - SEA.
Dopravné stavby, ktoré sú súčasťou ÚPN-M Turany boli posúdené
z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tretej časti zákona č.
24/2006 Z. z. (výstavba diaľnice D1 v obidvoch úsekoch), rovnako
budú predmetom posudzovania podľa tretej časti zákona i plánované
rekonštrukcie a modernizácie existujúcich dopravných komunikácii
(cesta I/18, železničná trať č. 180).
Dopravné riešenie na území mesta Turany je v správe o hodnotení
zdokumentované primerane etape posudzovania – SEA. V tejto etape
nie sú známe technické a technologické údaje konkrétnych stavieb,
a preto nie je možné dostatočne identifikovať vplyvy a navrhnúť
opatrenia na ich elimináciu. V strategickom dokumente sú uvedené len
zásady a podmienky pre umiestňovanie dopravných stavieb.
Konkrétne opatrenia vyplynú z posudzovania konkrétnych stavieb.
Akceptuje sa.
Vplyvy strategického dokumentu na hydrologické pomery sú v správe
o hodnotení zdokumentované primerane etape posudzovania –
strategické environmentálne hodnotenie (SEA) podľa tretej časti
zákona č. 24/2006 Z. z. (kap. B.1.2; C.II.4; C.III.5).
Akceptuje sa.
Mesto má vypracovaný program odpadového hospodárstva do roku
2015 v súlade s programom odpadového hospodárstva regiónu, podľa
ktorého sa mesto riadi i v súčasnosti. Po schválení programu
odpadového hospodárstva regiónu na obdobie 2016 – 2020 bude
program v prípade potreby aktualizovaný.
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2.2.9.

Vyhodnotiť vplyv riešenia využitia územia na zdravie
ľudí najmä z hľadiska ochrany pred hlukom,
vytvorením vhodných svetelných podmienok,
navrhovanou zeleňou, možnosťou pohybovej aktivity,
dodržiavaním hygienických ochranných pásiem.
2.2.10. V správe o hodnotení je potrebné vyhodnotiť
a posúdiť:
a) existujúci stav v oblasti produkovaných emisií
znečisťujúcich látok a vplyv prenosu zo susediacich
území,
b) vplyv na stav ovzdušia pre jednotlivé použité
spôsoby vykurovania,
c) technické možnosti využitia
alternatívnych/obnoviteľných zdrojov energie v
jednotlivých lokalitách riešeného územia,
d) rozptylové podmienky na riešenom území a
navrhnúť opatrenia na zabezpečenie rozptylu,
e) uvedené predkladané množstvo emisií v prípade
návrhu nových činností, opatrenia na eliminovanie
nepriaznivých vplyvov vypúšťania emisií, napr.
dostatočnú vzdialenosť od zástavby, zlepšenie
rozptylu, správna technika prevádzkovania, čistenie
a zachytávanie emisií.
2.2.11 Do správy o hodnotení zapracovať dopravné
prepojenie obce Podhradie a mesta Turany
a prepojenie oboch katastrov turistickými chodníkmi.
2.2.12

Do správy o hodnotení bude zapracované stanovisko
okresného úradu Žilina, odboru ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-

Súčasný stav a navrhované riešenie je zdokumentované v koncepte
i v správe o hodnotení.
Požiadavka je v správe o hodnotení zdokumentovaná primerane etape
posudzovania – SEA.

Vplyvy strategického dokumentu na ovzdušie sú uvedené v kapitole
C/III/4 správy o hodnotení, primerane etape posudzovania – SEA.
Predmetom posudzovania vplyvov je strategický dokument, ktorým je
územný plán na miestnej úrovni. V etape vypracovania a posudzovania
strategického dokumentu nie sú k dispozícii konkrétne informácie
o zdrojoch znečisťovania ovzdušia na základe ktorých by bolo možné
zodpovedať požiadavky uvedené v bode 2.2.10. rozsahu hodnotenia.
Uvedené požiadavky bude možné zodpovedať v etape posudzovania
konkrétnych činnosti podľa tretej časti zákona.

Požiadavka súvisí s vypracovaním ÚPN-M Turany, nie so SEA a
vypracovaním správy o hodnotení.
Z hľadiska vplyvu na životné prostredie nie sú k dispozícii žiadne
informácie o technickom riešení navrhovaného prepojenia.
Akceptuje sa.
Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska orgánu ochrany prírody
a krajiny boli zohľadnené pri vypracovaní konceptu ÚPN-M Turany
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2.2.13

V správe o hodnotení bude uvedený zoznam činností,
ktoré boli posudzované podľa zákona o EIA
s uvedením prahových hodnôt. Pri navrhovaných
činnostiach budú takisto uvedené údaje
o predpokladaných projektovaných hodnotách a
kritériách pre určenie potreby posudzovania podľa
zákona o EIA.

2.2.14.

Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení
vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom
posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe
o hodnotení.
V správe o hodnotení bude písomné vyhodnotenie
podmienok uvedených v stanoviskách k oznámeniu
o strategickom dokumente a v samostatnej kapitole
bude zhodnotené splnenie jednotlivých bodov tohto
Rozsahu hodnotenia.

2.2.15

i v správe o hodnotení. Podrobnejšie informácie ako sú uvedené
v stanovisku sú súčasťou „Krajinnoekologického plánu“, ktorý bol
vypracovaný v etape prieskumov a rozborov a ktorý je zohľadnený
i v uvedených dokumentoch.
Požiadavka štatistických prehľadov posúdených činnosti nesúvisí
s vplyvom ÚPN-M Turany na životné prostredie podľa požiadaviek
vyplývajúcich zo zákona.
Čo sa týka zoznamu činnosti posudzovaných podľa zákona, tieto sú
uvedené na stránke www.enviroportal.sk.
Informácie o „projektovaných hodnotách a kritériách“ navrhovaných
činnosti nie sú v etape strategického environmentálneho hodnotenia
(SEA) k dispozícii..
Berie sa na vedomie.
Správa o hodnotení je vypracovaná v štruktúre podľa prílohy č. 5
k zákonu č. 24/2006 Z. z.
Akceptuje sa.
Pozri prílohu č. 2 správy o hodnotení.
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