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        Obec Svrčinovec  
Mgr. Renáta Majchráková 
starostka  
Svrčinovec č.858 
023 12 Svrčinovec 

Vo Svrčinovci dňa 17.11.2015 
 
Vec:  Stanovisko k obstarávaniu nového Územného plánu Obce Svrčinovec 

 
Na základe oznámenia o začatí obstarávania Územného plánu Obce Svrčinovec č. 1 – ÚPN/2015 zo 
dňa 19.10.2015 uverejneného na webovej stránke obce Svrčinovec, Vám ako zástupca vlastníkov 
lesných pozemkov a obhospodarovateľ lesa v k. ú. Svrčinovec, vedený na OÚ-PLO Čadca pod č. 342, 
poskytujeme nasledovné stanovisko: 

− Z lesných pozemkov v k.ú. Svrčinovec bolo v súvislosti so stavbou „Diaľnica D3 Svrčinovec – 
Skalité“ vyňatých a trvalo odlesnených približne 4,5 ha porastovej plochy. S ďalším trvalým 
záberom sa počíta pri stavbe „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“. 

− Do ÚPN VÚC Žilina sa dostal zámer novej trasy elektrovodu č. 404 Varín - Nošovice a jeho 
rozšírenie na 2 x 400 kW. Touto stavbou by došlo pri predpokladanej šírke 89 m odlesneného 
pásu (19 m nosiče +2 x 35 m ochranné pásmo) k ďalšiemu výrubu lesa v zárubkoch  Kiščákov, 
Blažkov, Bubnov, Pajonkov, Jurčov, Sloviakov v celkovej výmere 16,3 ha.  

V záujme zachovania výmery lesov v k.ú. Svrčinovec, udržania hodnoty lesných pozemkov, a ich trvalo 
udržateľnej využiteľnosti pre vlastníkov lesa, navrhujeme v súvislosti s obstarávaním ÚP Obce 
Svrčinovec tieto opatrenia: 

1. Zákonnými postupmi dosiahnuť presmerovanie stavby  „Elektrovod č. 404 Varín - Nošovice a 
jeho rozšírenie na 2 x 400 kW“ mimo katastrálneho územia obce Svrčinovec, napríklad do už 
existujúceho koridoru Čadca - Milošová.  

2. Pozdržať otvorenie ÚP Obce Svrčinovec do doby, kým sa nepodarí dosiahnuť presmerovanie 
stavby elektrovodu uvedenej v bode 1, s cieľom vyhnúť sa priemetu tohto zámeru do novej 
ÚP Obce Svrčinovec. Naliehavé veci (napr. rozšírenie cintorína) dovtedy riešiť dodatkami k 
existujúcemu ÚP. 

3. V novom ÚP obce Svrčinovec vybrať vhodné pozemky pre náhradnú výsadbu za výrub drevín 
pri všetkých uskutočnených a plánovaných líniových stavbách ako aj iných aktivitách 
spojených s trvalým odlesnením. 

V súvislosti s vyššie uvedeným LPS Svrčinovec má záujem aktívne sa spolupodieľať na tvorbe nového 
ÚP Obce Svrčinovec. 

 
 
 

            
         Ing. Ladislav Kulla, PhD. 
          predseda 
Na vedomie: 

Okresný úrad, Odbor pozemkový a lesný, Palárikova 91, 022 01 Čadca   

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  


