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Vec
„CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU – záväzné stanovisko
podľa § 16a vodného zákona

Dňa 13. 04. 2022 bola Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín doručená žiadosť spoločnosti
Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31 396 828 ako splnomocneného zástupcu mesta
Nemšová (splnomocnenie z 30. 07. 2021) o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“) pre stavbu (činnosť) „CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ, SO 203
LÁVKA CEZ VLÁRU“.

Miesto stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie sa nachádza v k. ú. Nemšová na parcelách C-KN č.
4435, 4671/2, 4668, 4660.

Predložená projektová dokumentácia predmetnej stavby „CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA
ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU“, ktorú vypracovali Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava Ing. Jozef Filipovič – autorizovaný stavebný inžinier (6912*12) rieši novú lávku cez vodný tok Vlára
na cyklotrase „Cyklotrasa Nemšová – lokalita Šidlíkové“, ktorej prevádzkovateľom je Trenčiansky samosprávny
kraj. Cyklotrasu medzi mestom Nemšová a obcou Horné Srnie tvoria objekty SO 200 Terénne úpravy cyklotrasy
– mlynský náhon a SO 201 Terénne úpravy cyklotrasy – hrádza. Spojenie týchto častí cyklotrás je po jestvujúcej
lávke pre cyklistov. Technický stav lávky je nevyhovujúci, konštrukcia nie je dostatočne spoľahlivá a bezpečná, a
preto sa navrhuje vybudovanie novej lávky pre cyklistov ponad vodný tok Vlár, ktorá bude posunutá cca 7 m od osi
jestvujúcej lávky. Po vybudovaní novej lávky, bude jestvujúca lávka odstránená.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného
zákona vydáva k predloženej projektovej dokumentácii stavby „CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA
ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU“ záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Na základe predloženej projektovej dokumentácie vplyv navrhovanej činnosti /stavby „CYKLOTRASA
NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7
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rámcovej smernice o vode a § 16 ods. 6 vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody sa
nepredpokladá.
Pre navrhovanú činnosť „CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ
VLÁRU“ sa pred povolením činnosti nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b)
vodného zákona.

Odôvodnenie záväzného stanoviska:

Predmetom projektovej dokumentácie je výmena existujúcej lávky na cyklotrase Nemšová- Horné Srnie - jej
osové premiestnenie o 6,7 m v smere toku rieky Vlára V riečnom kilometri cca 3,000 00 a jej prepojenie s
existujúcou cyklotrasou. Lávka je navrhnutá ako jednopoľová s obojstrannými konzolami. Pôdorysná dĺžka lávky
medzi brehovými oporami je 24,0 m, dĺžka konzol je 1,375 m. Nosnú konštrukciu tvoria dva priehradové hlavné
nosníky so zakrivenými pásmi spojené dolnými pričnikmi. Lávka bude uložená na oboch koncoch na brehové
železobetónové opory. Na jednej strane posuvne (valčekové posuvné ložisko) a na druhej strane pevne (doskové
ložisko). Na základe 2D matematického modelovania boli určené hladiny pri Q100 a Q50. Lávka bude uložená na
kóte +236,50 m (horná hrana úložného betónového prahu). Odvedenie vody z povrchového odtoku z lávky je riešené
pozdĺžnym oblúkovým zakrivením lávky.
V rámci stavby lávky cez vodný tok Vlára sa opevní koryto v dĺžke 7 m proti smeru toku a 4 m po smere toku plus
šírka samotnej konštrukcie cyklolávky. Celková dĺžka úpravy bude 14,65 m. Úprava sa bude realizovať obojstranne.
Na opevnenie sa použije kamenivo, ktorým sú opevnené v súčasnosti svahy koryta v mieste jestvujúcej cyklolávky.

Pri realizácii navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na rozsah a spôsob realizácie a skutočnosť, že nejde
o budovanie úplne nového premostenia toku ale len o jeho posunutie oproti jestvujúcemu, nie je predpoklad zmeny
ekologického stavu ani ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody, ako aj zmeny alebo ovplyvneniu hladiny
dotknutého útvaru podzemnej vody.

Vplyv realizácie stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKV0042 Vlára
môžu spôsobiť také časti stavby, ktoré budú realizované priamo v tomto vodnom útvare, alebo priamo v dotyku
s ním. Realizácia stavebného objektu SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU bude prebiehať nad útvarom povrchovej
vody SKV0042 Vlára a jeho bezprostrednej blízkosti. V koryte vodného toku sa nenachádza pilier ani žiadna iná
časť premostenia. K dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vodného útvaru môže
dôjsť najmä v priebehu výstavby, pri budované brehového opevnenia kamennou rovnaninou, čo môže spôsobiť
zakaľovanie. Tieto negatívne vplyvy budú mať len krátkodobý a dočasný charakter. Navrhovaná stavba cyklolávky
nepredstavuje nové premostenie vodného útvaru SKV0042 Vlára, ale len posunutie a náhradu za v súčasnosti
už nevyhovujúce jestvujúce premostenie. Možno očakávať, že vplyv nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru
povrchovej vody SKV0042 Vlára nebude významný a nepôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu.
Vplyv činnosti- stavby „CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ
VLÁRU“, vzhľadom na jej charakter (mostný objekt) na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody sa nepredpokladá.

Na základe vyššie uvedeného orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že povaha navrhovanej činnosti
si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka z
environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej
vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku
konaniu o povolení činnosti. Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-TN-OSZP-2022/018377 002 0044452/2022 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

3 / 3

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


