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Okresný úrad Vranov nad Topl'ou
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topíou

podía rozdeťovníka

Váš llst značky / zo dňa
-l

VEc

Naša žnačka
oU_VT_oszP_
_2018/008905-05

Vybavuje
lng. Jana Baková

Vranov n.T.
17.08,2018

,rZmeny a doplnky é.2 - Územný plán obce sedliská'l

obstarávatel, - obec Sedliská - predložil na okresný Úrad Vranov nad TopÍou -
odbor starostlivosti o životné prostredie (d'alej a1 ,,orgán posudzovánia vplyvov na Životné

práštr"ái",) podl,a § 5 zákona č. 24t2oo6 Z.z. ,,o posudzovaní vplyvov na Životné Prostredie

á orr"n"' adoplnlní niektolých zákonov", vznení nesk. predpisov_(d'alej. ten fk91]
oznámenie o vypracovaní stratégického dokumentu ,,Zmeny a doplnky é:2 -.Uzemný plán

obce Sedlista (o,atej len ZaD čl2;", ktonY Vám podl'a § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci

zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu je predmetom zist'ovacieho konania

oposudzovaní strategickéhodokúmentu podl'a§7ods 1zákona-sodkazom na§4ods.2
písm. b) => strategřry ooru*ent priprav9valÝ pre oblasť Územného Plánovania alebo

uyuZiu"Ái" územia, rtoný určuje využitie malých území na miestnej úrovni,

žiadame Vás, aby ste vsúlade s § 6 ods. 1 a 5 zákona informovali do 3,

pracovných dní od doruěenia oznámenia verejnosť spósobom v mieste obvYklým

á zároveň oznámili, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odPisY,

výpisy alebo na vlástné náklaáy zhotovit' kópie. Oznámenie musí byt'verejnosti PrístuPné

najmenej po dobu í4,dní odo dňa jeho doručenia,

Vaše písomné stanoviská v súlade s § 6 ods. 6 zákona prosíme doruČiť najneskÓr do

íS-dní od doručenia oznámenia na adresu:

,acie

úrad Vranov nad Topl'ou
o životné prostredie
! 01 Vranov nad Topíou

Stanoviská je možné ,,orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie" doruěiť aj

elektronicky - étektronict<ým- podaním s autorizáciou do elektronickej schránkY

prostredníitvom ústredného portálu verejnej správy (www. slovensko. sk),

únro
VRANOV NAD TOPIOU

Telefón
+421-57-4861 593

lnternet
www.minv.sk

b*l: /ííP,l/l

E-mail
jana.bakova@minv.sk
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oznámenie o strategickom dokumente (s návrhom strategického dokumentu) je

sprístupnené na webovom sídle ministerstva :

ZároveňVám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu i9
možné vykonať na tunajšom úrade _ tV. poschodie, e 9y 96 _ v praóovných dňoch od 800

ň:':''rióó noo. li"rri" konzultácie Ódporúčame dohodnúť vopred telefonickY alebo

mailom).

Príloha : oznámenie o SD 
okresný úrad Vranov nad Toptou
ťbor starost|ivosti o žruotné prostiedie

Námestie slobodv 5
0S3 0í Vranov nad Ťcplou

-2-

Olah

Po uplynutí doby urěenej na zverejnenie o predmetnom

strategickom'dókumente žiadame dótknutú obec ai o zaslanie informácie tunajŠiemu

úradu o dátume ;q uyu"=enia a zvesenia a spósobe jei zverejnenia, s uvedením

podaných stanovísk verejnosti k tomuto dokumentu

Rozdefovník:
1. Mesto Vranov nad Topl'ou
2. Obec Majerovce
3. Obec Hencovce
4. Obec Kladzany
5. Obec Tovarné
6. Obec Ondavské Matiašovce
7. Obec Benkovce
8. Obec Vyšný Kazimir
9. Obec Čičava

úneo
VRANOV NAD TOPťOU

Telefón
+421-57-48 61 593 0015,1866

E-mail
jana.bakova@minv.sk

lnternet
www.minv,sk



Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona é.2412006

OBEC SEDLISKA
Obecný úrad č.85, 094 09 Sedliská

Oznámenie o strategickom dokumente
(podťa § 5 zákona ě.2412006 Z. z

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a doplnení niektorých zákonov)

ZMENY A DOPLNKY č.2 _ ÚzpvrxÝ plÁx OBCE
v zmysle zákona ě. 5011976 Zb, v znení neskorších predpisov ( ďalej len

SEDLISKÁ
,, stavebný zákon,,).

august 20l 8



dokumente v zmysle zákona é.2412006

OZNÁMENIE
o strategickom dokumente

,rZmeny a doplnky č,2oo

Územný plán obce (UPN O) Sedliská
vzmyslezákorlaě.2412006oposudzovalívplyvovnaživotnéprostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Základné údaje o obstarávatel'ovi

1. Názov : Obec Sedliská, okres Vranov nad Topťou

2. tčo: 0033283ó

3. Adresa sídla : obec Sedliská, obecný urad Sedliská č. 85, 094 09 Sedliska

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné Údaje oPrávneného zástuPcu

obstarávatel'a:
Ing. JozefDobroclcý, starosta obce, tel,: O57 447 62 47,0915 880 870

Menoo priezviská, adresa, telefonne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej

možno dostat, relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie :

Ing. Jozef Dobrocký, starosta obce, č. tel.: 057 447 62 47 ,0975 880 870 , email: ocu.sedliska@,slovanet,sk

Miesto tonzutáie: obecný urad Sedliská č. 85, 094 09 Sedliská . Konzultácie je moŽné vYkonať v

pracovných dňoch od 9.00 -14,00 hod,

1.

)

U. Záklradné údaje o §trategickom dokumente

Názov:
Zmeny a doplnky č.2 _ územný plán obce Sedliská (d,alej len ZaD č.2).

Charakter:
Čiastková zmel,Bstrategického dokumentu (územný plán) miestneho významu (§4 odst, 2c zákona 2412006

Z.z. zákonao posudzování vplyvov naŽP v znení neskorších predpisov),

3. Illavné ciele :

Premietnutie azapíaaovanie rozvojovýchzámerov obce, požiadaviek §zickej o9oby.do schváleného

ii"-"."err" prarr., ou"" Sedliská. Hiavným cieťom náwhuZaD ě,2 je zmena funkčného vyržitia,

V rámci ZaD č.2je potrebné zosúladenie úpN _ o Sedliská so závámými časťami nadradenej územno_

plánovacej aotumentacie tj, ÚPN VÚC_Prešovského lrraja,

z2ll _ Existujúca účllová komunikácia do poťnohospodárskeho areálu

Z2l2 _ nxistujrici obj.ú u 
^r"nu 

fuŇčnej ptoct y byiových domov na plochu občianskej vybavenosti /

predajňa, služby
Z2l3.Náwh:ZÍnenyfuŇčnejplochybyto\.ýchdomovnaplochuobčianskejvybavenosti/rozšírenie
obj ektu existujúcej reštaurácie

Z2l4 _ Náwh,ňy ÁŇrnej plochy občianskej vybavenosti na plochu pozemkov rodinných domov /

póvodne nawhovaná MŠ
Z2l5 _ Náwh 

",n.nv-n 
*cnej plochy byto\.ých domov a verejnej zelene na plochu Pozemkov rodinných

domov a verejnej zelene

Z216-Náwh"..nyt,nt.cnejplochyobčianskejvybavenostilverejnejzelenenaplochupozemkov
rodinných domov a veiejnej zelěie l póvodne navrhovaná reštaurácia a potraviny

Z2/7-N6whzmenyčastiplochyprešportnaplochupozemkovrodinnýchdomov
Z2l8 -Aktualizácia funkčnej plochy pre šport

Z2l9 -Návrhzmeny plochy pre trafostanicu

ZaD č.2 menia a Oopíňajri:

Z"D č-2 '2 UPN - O Sedliská august 2018
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dokumente v zmysle zákona č.2412006

Z2l10_AktualizáciahranicevymedzeniacentrálnejčastiobcevrieŠenotn

4. Obsah: _

obsah územnoplánrovacej dokumentácie vyplYva z §l7 Vyhlášky MŽP SR č. 55/200 | Z, z, o územnoplánovacích

podkladoch a územnopiánovacej dokurnentácii. Zmený a doplnky č.2 úpN _ o Sedliská budú spracované

v rozsahu:
_ Grafická časť _ náložky ( priesvitky) na schválenej dokumentácii UPN o Sedliská,

- Textová časť v rozsahu zmien a doplnkov,
- Závámáčasť v rozsahu zmien a doplnkov,

5. Uvažované variantné riešenia zohl'adňujúce ciele a geografický rozmer strategického

dokumentu:
Neuvažuje sa s variantným riešením,

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schval'ovania: 
.

Vecný a časový harmonograrň prípralryf spraČovania a schvaťovania ÚPN-O bol stanovený nasledovne:

I. Špracovanie návrhu ZaD č.2 - ÚpN - o Sedliská - júl 20 l 8

II. Pierokovanie a schválenie zmien a doplnkov _ august _ október 20l8

III. Čistopis ZaDč.2-ÚpN-o Sedliská - november20l8

Iy. Zabezpeeenle vynlasenia záváznej časti, uloženie ZaD č.2 _ úpN _ o Sedliská, lyhotovenie

registra-čného listu a jeho doručeniě ministerstvu podla príslušných ustanovení stavebného zákona -
december 20 l 8

7. Yďahk iným strategiclcým dokumentom:
Zmenya dop-lnky uua1, ircnáazať a rešpektovať nasledovné strategické dokumentY a PodkladY:

Závázné dokumenácie" , 
N VúC pK) vyhlásené nariadením vlády16,"."ý prá, veťkého územného celku prešovského kraj (Upl

SR č. 21611 998 Z.z. a jeho zmien a doplŇov vyhlásené nariadením vládY SR Č. 67912002 Z,z,,

nariadením vlády SR č. 11lr12003 Z.z.
. Zmetily a doplnt<y 2004, schválené umesením Zastupiteťstva

22812Ó04, Žara^a časť vyhlásená Všeobecne závamým

30.7.2004.
. Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteťstva PSK

ZávaÁá casi vyňtasená Všeobecne závázným nariadením é.l712009

06.12.2009.
. Zmeny a doplŇy 2017, schválené uznesením Zastupiteťstva PSK

ZavaÁáčasť vyhlásená Všeobecne závázrtým nariadením ě.6012017 zo

PSK dňa 22.6.2004, uznesením č.

nariadením č.412004, s účinnosťou

č,589/2009 dř:p 27.10.2009.
dřn 27.|0.2009, s účinnosťou

č.52512017 dňa l9.06.20l7.
dňa 19.06.20l7, s účinnosťou

19.07.2017.
. - -upŇ_o 

Sedliská schválený umesením Obecného zastupiterstva Sedliská č. 212000 dňa 04,02,2000,

p6vodný ítzeÁý-plánbol preslaimaný - správu o preskúmaní ÚPN spracoval Ing, arch. Jozef Los-

Chovanec 14.07.2006. Následne bol na ,aklud" odporučania uvedeného v predmetnom preslómaní

póvodný územný plán zóny premenovaný na územny plán obce umesením obecného zastupiteťstva

bod č.3 zo dňa 21.07.2006.
. Zmeny u aopŇ-c.i upN-o obce Sedliská, schválené Obecným zastupiteťstvom v Sedliskách

uzresením é.37 zo dř;a16.12.2013
. Regionálny ,i""Áý strte- ekologickej stability okresu Vranov nad ToPťou (sPracovateť: SAZP,

r.1994),

Orgán kompetentný ne jeho prijatie:
obei sedliska (§26, ods. 3 stavebného zákona),

Druh schval'ovacieho dokumentu
Uznesenie o schválení Zmiena doplnkov ě,2územného plánu obce Sedliská.

Všeobecne záv,ázné nariadenie obce o vyhlásení záváznej časti_Územného plánu obce Sedliská - doPlnenie

o r*a^ečasti vyplývajúce zo Zmiena áoplnkov č.2 -územného plánu obce Sedliská,

8.

9.
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ill. zák|adné údaje o predpokladaných vplyvoch strategickóho dokumentu

na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy:
Vstupom pre spracovanie'žmien adoplnkov č.2 _ územného plánu obce Sedliská

informácie o súčasnom stave podmienokv území, vrátane dokumentov uvedených v kap,

opis riešení,ch lokalít:
Loka|itaZ2ll
Existuj úca účelová komunikácia do pol'nohosp9lá,:§|__:_1,.:il:
iiiiljť.""'fi];"##ffi'|*; ňffi;;;ilt.ň;J;nj,m ri"emim a dopravne je napojená existujúcim

, - - -- ^ lŤ l^ e+_^_lrnlro \/ criňqqnnqti ie intenzívne;fiH"iJ 
',,it,'i 

';"*'j.ň;r"!1ii-F",i, 
" 

V,"no,,1 ,ď]_13,:,,::,o}:,]:.rl 
súčasnosti je intenzívne

iŇ|ivanapre potreby poťnohospodárskeho areálu pre osobnú aj nákladnú dopravu,

Nawhujeme 3u ponect]ať u .*irtulri.i vjazd/ýjázd, využiť aj pre napojenie susednej lBV s úpravou

puru-"-t.ou náp,ojenia na I/l5 v.zmysle STN 736101,
'Í'ffiffiř".řoffi; á;;ri?j"."t"i".u|l"pto"Tá i !:] ry9p,l?.1,11*1:i1i*:"u 

plocha

#"*;;;*"ý;;" brro,.1"r, dornou s pdslušnou dopravnou a technickou infraštrukturou,

LokalitaZ2l2
Existujúci objekt a zmena funkčnej plochy bytových domov na plochu občianskej vybavenosti /

predajňa,služby
Existujúci objekt wátane priťahlých pozemkov sa nachádza v severnej časti riešeného územia v blízkosti

štátnej cesty V15 ura.ouěn vúzemí'vymedzenom vZaD ě.|l20l3 akó centrálna časť obce, V súčasnosti

stuZi fuo preáajňa resp. objekt služieb, tj,.občianska vybavenoď,

řp;;;;;", upN uáru ná "y."a"*j 
ptoctre nawhovaná funkcia pozemkov pre bytové domy wátane

technickej a dopravnej infraštruktury, ,

LokahtaZ2t3
Návrh zmeny funkčnej plochy bytových domov na plochu občianskej vybavenosti / rozšírenie objektu

existujúcej reštaurácie
Majiteť existujúceho oul"t u reštaurácie nachádzajúceho sa v severovýchodnom rohu riešeného územia

v blízkosti šátnej cesty V15 má spracovaný zameidobudovania a rozšírenia prevádzky wátane potrebných

parkovísk a spevnenYÓtr plóch. Aktuálne sa plocha nevyrržíva,

ilp;;"d;;'úpN mr" i, ú"dzenej ploche nawhovaná funkcia pozemkov pre bytové domy wátane

t."_'trri.t"i a dopravne infraštnrktúry aiiánované dopravné napojenie na štátnu cestu Vl5,

LokalltaZ2l4
Návrh zmeny funkčnej p,lochy občianskej vybavenosti na plochu pozemkov rodinných domov /

póvodne navrhovaná MS 
_ _,:_t^_ll^ _.__^^i^ 

',,*_a 
ná avi<trriri

Nawhovaná lokalita .u ,ru.nad"u r,, severov,ýchodnom cípe riešeného územia, južne od existujúcej

reštaurácie.
Aktuálne sa plocha nevyrržíva.

Nawhujemejuzmeniťnaplochupozemkovrodinnýchdomovslogickýmnapojenímnaplárrovanúdopravnú
a technickú vybavenosť územia.
,6;ir;;'ůňŇ;;i; *,r}."a".nej ploche nawhovaná funkcia občianskej vybavenosti (materská

škola),ale tato bota presunutá a spojená so základnou školou v rámci zneny Zll2 v ZaD č,1l20l3,

Lokalita7215
Návrh zmeny funkčnej plochy bytových domov a verejnej zelene na plochu pozemkov rodinných

domov a verejnej zelene
Riešená lokalita sa nachádza v centrálnej časti obce vedťa cesty I/15, v severozápadnej časti riešeného

izemia.Aktuálne sa plocha využivana polhohospodárske účely,

V zmysle požiadaviek obce ju nawhuj"-" ,ro.nit z plochy tyto"i,"t, domov na plochu rodinných domov

s F.ým, že verejná ".r.i "ytuaiu.i,i.u"pti.ro6 
a hlukovu bariéru od cesty Vl5 zostane zachovaná,

v póvodnom upN uota,na výmedzenej ploche nawhovaná funkcia pozemkov pre bytové domy wátane

teóhnickej a dopravne infraštruktúry,

sú všetky podklady a

ě.IIl3 alll'l ,

Z"D č2GŇ - o Sedliská august 2018
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Oznámenie o strategickom dokumente Ý z

Loka|itaZ216
Návrh zmeny funkčnej plochy občianskej vybavenosti a verejnej zelene na plochu pozemkov

rodinných domov a veró;ne; ielene / p6vodne navrhovaná reštaurácia a potraviny

Riešená lokalita .u rru.rraá"u u centrálnij časti obce vedťa cesty I/l5, v zápaďnomrohu rieŠeného Územia,

Aktuálne sa plocha vylžívana polhohospodárske účely,

v zmysle požiadaviek ouce;u nawhujeme zmeniť z plochy občianskej vybavenosti na plochu rodinných

ao*á"" , tým, žeu...:Jr"rĚn 
"ytua*;,i.u 

optickú a-hlukovú bariéru od cesty I/15 zostane zachovaná,

ň;ilffi upŇ uor" na 
"ymed"eňej 

plóche navrhovaná funkcia pozemkov pre občiansku

vy'bavenost' vrátane technickej a dopravnej infraštruktúry,

LokalitaZ2l7
Ňa"rn zmeny časti plochy pre šport na plochu pozemkov rodinných domov

fuešená lokalita sa nachádza v zďpadnej čisti riešéného územia. Aktuálne sa plocha využíva na

polhohospodárske účely.
Nawhujeme ju zmeniť na plochu pozemkov rodinných domov s logiclcým napojením na plánovanú doprarmú

a technickú vybavenosť územia.

V.iiili-j* Úpffi;i; iu r.y-"a""rr"1 pl9+9 nawhovaná funkcia športové plochy s futbalovým ihriskom

a objektmi športovej ÚÚu"""".ti. v ramci ZaD č.ll20l3 azmerly zíltbo|o ihrisko presunuté do póvodnej

G*išiu:,1..;jpototry, táe bol už vybudovaný objekt služieb a hygienické zázemie,

LokabrtaZ2l8
Aktualizácia vel'kosti funkčnej plochy pre šport

Riešená lokalita.u nu.rraa"u u3irzne.; cisii riešiného izemiav blízkosti poťnohosFodárskeho areálu

u.*Ňri,.": účelovej komunikacie. ,q,ktuah. sa plocha využiv,ana poťnohospodárske účely,

Nawhujeme ponechaíeasť plochy póvodne vyčlinenej pie futbalové ihrisko na športovú vybavenosť

,ir..iu, tco.á bude slúžť pr. pot .uy obytnej zóny azároveřlbude woriť optičkú bariéru

k pofnohospodarskemu areálu.

v póvodnom upN b"la;v}medzenej ploche nawhovaná funkcia športové plochy s futbalovým ihriskom

a objektmi športovej vybavenosti.

Loka|ltaZ2l9
Návrh zmeny plochy pre trafostanicu
plocha rezervovaná prJtrafostanicu sa nachádzav severozhpadnej časti územia. Aktuálne sa Plocha vYlŽiva

na polhohospodárske účely.
Nawhujeme ju u*i.rtnir áo novej polohy (v blízkosti póvodnej polohy) v zmysle náwhu novej urbanistickej

štruktrrry ízemia.
v pouoa.ro- upN bola na vymedzenej ploche nawhovaná plochy záhradpozemkov rodinných domov,

LokalurtaZlll0
Aktuatizáciahranicevymedzeniecentrálnejčastiobc.ev.riešenomúzemí:,z4^y:'
Nawhovaná trani.u ,rý'..áÁje centralnu čásť obce Sedliská v zastavanom ÚzemÍ. TaŽiskové PlochY sú

sústredené pri ceste Ilts, tcora tvorí hlavnú kompozičnú a funkčno_prevádzkovú os obce, v riešenom území

hranica lemovala aj verejné funkcie a vybavenosť ízemia,

V návrhu meníme hranicu z dóvodu premiestnenia niektorých verejných funkcií a vYbavenosti Ízemia

(futbalové ihrisko, ..rut"r.r.a škola a pod.) do iných polóh v rámci ZaD ě,ll20l3 a nawhovaných ZaD

č.2l20l8,
uiá""á"": ÚpN bot priestor centrálnej časti obce konkrétne vymedzený ažv rámciZaD č,ll20l3,

Z. Úaaje o výstupoch:
Dokumentácia uzemneho plánu obce Sedliská obsahuje v zmysle stavebného zákona smemé a závázné Časti,

ffi*r^ffi',."z-upřouó" Sedliská sú deťtnované v áokumentácii a sú premietnuté do závázných častí Zmien

a doplnkov c.z Uzemnéňo pia"u ou"" Sedliská, ktoré budú vyhlásené všeobecným záváznýmnariadením obce,

. Ovzdušie:
Nawhovaným iZaD č.|nedójde k narastu negatívnych vplyvov 1a :Tlr"ú situáciu a kvalinr ovzdušia v lokalite,

pri povoťovaní prevádzky je potrebné dodžiavať Žauoi t'. l37l20lo Z.z. o ovzduŠÍ v mení zákona Č,3l8l20l2

Z.z. a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, napr. v súlade s vyhláškou Mžp SR č, 4|0l20l2 Z,z,, ktorou

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o'o.r"d.rší avsúladě svyhláškou M_Z!. S\ č,4lll20l2 Z,z,

o monitorovaní emisií zo stacion,irnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvalitY ovzduŠia v ich okolÍ,
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. Odpadové vody:
Nedójde ku kontaminácii pódy znečistenými vodami, na parkovacích plochách budú navrhnuté lapaČe ropných

látok. Odpadové vody z riešeného uzemiabudú riešené do COV.
. Odpady:

Vzniknú odpaáy počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečená v zmysle

zákona č392015 Z.z. o odpadoih u o ,-"n" a doplnení niektoných zákonov v zlení neskorŠÍch predpisov.

. Hluk a vibrácie:
Najváčším zdrojom hluku v území bude línior} zdroj hluku ,,doprava", ktory vznikne poČas samotnej rnýstavbY

(krátkodobé zv}senie zaťaželia územia hlukom). Celkovo sa lplyv hluku na okolie dá charakterizovať ako

dočasný a neohrozujúci okolité obyvatel'stvo.

. Žiarenie a iné fyzikálne polia:
v rámci činnosti v lokalite nedójde k žiareniu a iným fyzikálnym poliam.

. Doplňujúce údaje:
_ v Ůzemi obce niě sú realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy azásahy do krajinY.

3. úaale o přiamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Návrh zmeny-strategického dokumeniu mení spósob lyužitia územia lokality v rámci uŽ urbanizovanej krajinY.

Vplyv je trvalý. Ná kvalitu ovzdušia móže negatívne vpllfvať prašnosť z dopravy a zvýŠený objem emisii

.abústáných dó ovzdušia automobilovou dopravou počas výstavby (viď. kap.Il.2.). Vplyvy sú doČasné. ZvýŠi sa

,pát euu pitnej vody, množstvo splaškoqých vód a objem komunálneho odpadu. Predpokladáme, Že emisie a

Óaraarurt voáy buári spíRať legislatívou stanovené koncentrácie a preto ich negatívny vplyv nepovažujeme za

ýznamný. Z řumulatívnych lplyvov náwh zmeny spósobí lokálne mierne zýšenie hladiny hluku zmožnej

dopravy v obci.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvatel'stva:
vo važbe na ciele spracovania ZaD ě.2územného plánu obce Sedliská tento dokument nePredPokladá negativnY

priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateťov. Nepriamy vplyv na zdrayie obyvateťov je pozitívnY a sPoČÍva

v t oncepenom rieieni prípraly ,6zemía obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Nawhované zíneíY

nepredstávujú nebezpečnú p..uádrt u, ktorá by zaťažova|a životné prostredie emisiami. h|ukom. produkciou

odpadol., oápadonl.cl r,ód, neprimeranlmi nárokmi na energie, r,odu. zásobol,anie pllnom. ktoré b1 mohli mat'

čiastočne negatívny lplyv na zdravotný stav ťudí.

5. Vplyvy na chrónené územia vrítane nóvrhu opetr€ní na ich zmi€rnenie:
5a) Osobitne chránené časti prírody a krajiny' . Európska sieť chróiených uzemí (NATURA 2000): v k.ú. obce Sedliská sa nenachádza

. Územia európskeho rylznamu (UEV): v k.ú. obce Sedliská sa nenachádza,

. Chránené územia z národnej siete: v k.ú. obce Sedliská sa nenachádza,

. Chrónené vtáčie tizemia (CHVÚ): v k.ú. obce Sedliská sa nenachádza,

V katastrálnom území obce t.č. platí l.stupeň ochrany podťa zákona ě.54312002 Z.z.

. Biotopy európskeho ýznamll _ Bukové a jedťovo bukové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy.

Náwh ZaD č.2 ÚPN O sa nedotýka.
. Biotopy národného ýznaml- Dubovo - hrabové lesy karpatské. Návrh ZaD č.2 ÚPN O sa

nedotýka.

Územný systém ekologickej stability 1ÚSlS1:
. Regionálne biócenirum: ,,Lysá hora - Inovec" (RBc20) - náwh ZaD č.2 UPN O sa nedotýka
. úrět ondary od Benkoviec po Kladzany (RBc 30) - náwh ZaD č.2 UPN O sa nedotýka
, Ondava (RBk 33) - náwh ZaD ě.2 ÚPN O sa nedotýka

Vkatastrálnom územi obce Sedliská sú vschválenom územnom pláne určené avyznaČené

miestne biokoridory a biocentrá, ktoréje potrebné rešpektovať,

5b) Ochrana pamiatok:
-=--G;-d""- zozrtame pamiatkového fondu 1ÚZrq je evidovaný hrad Čičava, ktor'ý sa

nedotýka
riešeného územia.

5c) Vodné toky: vodný tok Ondava
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5d) Ťažba nerastných surovín - prieskumné územia. ložiska nerastných surovín. staré banské diela.
svahové deformácie. skládky odpadov:
. Prieskumné uzemie - nenachádza sa v k.ú. obce Sedliská,
. Ložisko nevyhradeného nerastu: nelachádza sa v k.ú obce Sedliská,
' Svahové deformácie - v riešenom území sa nenachádzajú potenciálne a stabilizované svahové

deformácie.

. Skládky odpadov - v k.ú. obce Sedliská sa nenachádzajú.

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN - O sa nedotýkajú chránených území, ide o sústredenú lokalitu
v zastavanom území obce.

. Návrh opatrení:

r Vprocese riešenia ZaD č.2 územného plánu bude zabezpečená ochranatýchto území vsúlade s §2, ods.
l, písm. c/ stavebného zákona.

. Rešpektuje požiadavky z nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Prešovského kraj.

. Nawhovaná funkčná plocha nezasahuje do objektov evidovaných , ÚZPP a chránených území, čím
nevzniknú negatívne vplyvy.

. Z hťadiska ochrany vodných pomerov budú pri výstavbe a prevádzke realizované také opatrenia, aby
nedošlo k ohrozeniu akosti pozemných a povrchov.ých vód.

. Z hl'adiska odpadového hospodárstva budú realizované opatrenia primerane v zmys'le zákona o
odpadovom hospodárstve.

6. Možné rlziká súvisiace § uplatňovaním strategického materiálu:
Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvateťstva nie sú spojené s nadmerným hlukom zprevádzky ani z
dopraly,

7. Vplpy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Predložený strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Iv.
1.

,,

Dotknuté subjekty
Vymedzenie dotknutej yerejno§ti vrátane jej združení
Obyvatelia obce Sedliská, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území
obce sedliská,

Znznam dotknutých subj ektov
l) Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a pdrodných zdrojov, odbor štátnej geologickej sprály , Námestie

I]. Štura 1,8|235 Bratislava
2) Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Odbor rnýstavby a rutinnej štandardnej údržby,

Komenského 39/A,040 0l Košice,
3) Okresný úrad Prešov, Odb. výstavby a bytovej politiky, Námestie 3,08l92 Prešov
4) Okresný úrad Prešov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie 3,08l 92 Prešov
5) Okresný urad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, ref. pódohospodárstva, Námestie 3,08192 Prešov,
6) Dopravný úrad, Letisko U. R. Šteflenika, 823 05 Bratislava Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefan ika, 823

05 Bratislava
7) Krajs§ý pamiatkoý úrad Prešov, úsek pamiatkového fondu, úsek archeologických nálezov a

archeologických nálezísk, Hlavná 15, 080 0l Prešov
8) Okresný úrad Prešov, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 3,08192 Prešov,
9) Okresný úrad Vranov nad Topťou, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody

5, 093 0l Vranov nad Topťou
10) Okresný úrad Vranov nad Topl'ou, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 0l

Vranov nad Topťou - št. vodná správa, št. správa na úseku odpadového hospodárswa, št. správa ochrany
ovzdušia,

ll) Olaesný úrad Vranov nad Topťou, Odbor pozemkový a lesný, odd. lesné hospodárstvo, pozemkové
spoločenstvá, Kalinčiakova879,093 0l Vranov nad Topťou

12) Okresný úrad Vranov nad Topl'ou, Odbor kdzového riadenia, Námestie slobody 5, 0930l Vranov nad
Topťou

l3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topťou
14) Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kalinčiakova 879,093 0l Vranov nad Topťou
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15) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja a odbor dopraly, Námestie mieru
2,080 01 Prešov

l 6) Obvodný banský úrad , Timonova ul. 23, 040 0 1 Košice
17) Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavná 93, 080 0l Prešov
18) Obec Sedliská, starosta obce, Sedliská 85,094 09 Sedliská
19) Mesto Vranov nad Topťou, primátor mesta, Dr. C. Draxnera 97 , 093 l 6 Vranov nad Topťou
20) Obec Majerovce, starosta obce, Majerovce 2,094 09 Sedliská
2 l ) Obec Huncovce, starosta obce, Sládkovičova 32,093 02 Vranov nad Topťou
22) Obec Kladzany, starosta obce, Kladzany l00, 094 2l Kladzany
23) Obec Tovamé, starostka obce, Tovarné 4, 094 01 Tovarné
24) Obec Ondavské Matiašovce, starosta obce, Ondavské Matiašovc e 201', 094 0l Ondavské Matiašovce
25) Obec Benkovce - starosta obce, Benkovce č.22,094 02 Slovenská Kajňa
26) Obec Vyšný Kazímír, starosta obce, Vyšný Kazimír 57,049 09 Vyšný Kazimír
27) Obec Čičava, starosta obce, Čičava 4 l , 093 0 t Čie ava

3. Dotknuté §u§edné štáty:
Navrhované riešenie Zmíen a doplnkov č.2 sa nedotýka susedných štátov.

1.

,,

vI.

V. Doplňujúce údaje
Mapová a iná graíická dokumentácia :

- Prílohou tohto "Oznámenia o strategickom dokumente" je sútlač výkresu-komplexný urbanistický návrh
predmetu ZaD č.2 Územného plánu obce Sedliská.

Textová a grafická časť ZaD č.2 ÚPN obce Sedliská bude zverejnená na stránke obce: ww,w.sedliska.sk

Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu:
- ÚpN-o Sedliská schválený uznesením Obecného zastupiteťstva Sedliská č.212000 dňa 04.02.2000.
- Zmeny adoplnky č.l ÚPN-O obce Sedliská, schválené Obecným zastupitel'stvom vSedliskách

uznesením č.37 zo dňa 16.12.2013
_ Regionálny územný systém ekologickej stabilitv okresu Vranov nad Topl'ou (spracovatel': SAŽP.

r.l994),
- Územný plán VÚC Prešovský kraj v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a jej závázných

regulatív, ktoré majú dopad na k.ú. obce Sedliská
- Všetky podklady (viď. kap. II. bod 7. ) a informácie získané v rámci prípravných prác.

Miesto a dátum \.ypracovania oznámenia
Trebišov, 07.08. 20l8

VII. Potvrdenie o správno§ti údajov
1. Meno spracoyatel'a oznámenia

Ing. Ivetá Sabaková, Agátová 2396110,075 OlTrebišov, OSO na obstarávanie ÚPP a ÚPO.

2. Potvrdenie spróvnosti údajov oznámenis podpi§om opráv_n_enéhq
obstarávatel'a, pečiatka ,/ <>* § */

I
Ing. JozefDobrocký, starosta obce

, pečiatka,

Grafická príloha:
Sútlač - schválenej dokumentácie
Komplexný urbanistický náwh

UPN - O Sedliská a náwhu ZaD č.2 ÚpN- o Sedliská , výkres č.2
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