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I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1.

Názov :

Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica

I.2.

IČO :

00 33 28

I.3.

Sídlo :

IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

I.4.

Oprávnený zástupca :
Ing. Juraj Valent,
námestník úseku investičnej prípravy
juraj.valent@ssc.sk
048/434 32 42

I.5.

Osoba oprávnená poskytovať relevantné informácie o navrhovanej činnosti :
Ing. Dáša Foltániová,
Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
dasa.foltaniova@ssc.sk
048/434 32 32
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II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

II.1.

Názov
I/66 Podbrezová - obchvat

II.2.

Účel
Cesta I/66 vo svojom priebehu od štátnej hranice s MR v Šahách až po hranicu Banskobystrického kraja
pri Telgárte v križovatke s cestou I/67 plní viaceré funkcie európskej cesty(E77) a cesty nadregionálneho významu.
Tvorí nosnú dopravnú tepnu pre severnú časť Banskobystrického kraja s medziregionálnou funkciou, pričom spája
Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj. Prevláda predovšetkým jej funkcia regionálnej obsluhy územia
medzi mestami Banská Bystrica – Brezno, kde súčasne prevádza turistickú dopravu v regióne Nízkych Tatier. V
obci Podbrezová sa na cestu I/66 napájajú cesta I/72 a cesty III. triedy III/06644, III/06652.
Účelom navrhovanej činnosti je hľadanie nového koridoru pre cestu I/66 v zmysle STN 736101, ktorý
bude z hľadiska vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo, finančnej náročnosti, dopravnej prognózy
najvýhodnejší, s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy v obci Podbrezová.
II.3.

Užívateľ:
dopravná verejnosť
správca – Slovenská správa ciest

II.4.

Charakter navrhovanej činnosti:
novostavba

II.5.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
kraj:
Banskobystrický
okres:
Brezno
katastrálne územie:
Predajná, Podbrezová, Horná Lehota, Valaská

II.6.

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti :

Zdroj: http://maps.google.sk/

II.7.
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Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti:
Termín začatia výstavby: 2025
Termín ukončenia výstavby: 2030
Termín ukončenia prevádzky: nie je definovaný
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II.8.

Stručný opis technického a technologického riešenia:
V technickej štúdii je doložený technický návrh smerového a výškového vedenia troch variantov. V rámci
technickej štúdie má preukázať reálnosť návrhu vedenia trasy v tejto polohe a byť podkladom pre proces
posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. Návrh vychádza zo základných požiadaviek na
parametre cesty I. triedy v horskom území t.j. C 11,5/70. Začiatok posudzovaných variantov je v km 116,817 podľa
pasportu a koniec je v km 125,610 podľa pasportu. Pri červenom a modrom variante je do dĺžky započítaný aj úsek
cesty I/66, ktorý sa neuvažuje upravovať, dĺžka je preto rozdelená na úsek na pôvodnej ceste I/66 a novo
navrhovanú trasu.
Hlavné ukazovatele študovaných variantov :
UKAZOVATEĽ
Dĺžka trasy (nová+pôvodná I/66)
... nová trasa
... využitie pôvodnej cesty I/66
kategória
výkop
násyp
Plocha vozovky
Rmin smerový
Rmin výškový vypuklý
Rmin výškový vydutý
Pozdĺžny sklon max
Počet tunelov
Stúpacie pruhy
Počet mostov
Plocha mostov
Protihlukové steny
Múry
Záber PPF
Záber LPF
Záber ostatný
Investičné náklady
Náklady na 1 km (nová+pôvodná I/66)
Náklady na 1 km (nová trasa)

m.j.
km
km
km
m3
m3
m2
m
m
m
%
ks/m
m
ks/m
m2
m
m
ha
ha
ha
€
€
€

Oranžový variant
9,142 32
9,142 32
0
C 11,5 / 70
576 093
233 207
65 714
300
4 000
3 000
6,93
2 751
13 / 2 912
41 534
4 150
1 590
17,890
2,080
5,860
137 889 540
15 082 555
15 082 555

Červený variant
9,082 87
6,995 20
2,087 67
C 11,5 / 70
275 684
183 395
58 082
450
4 000
3 000
7,0
1/1480
3 719
11 / 2 545
39 561
3 315
781
10,730
3,520
4,930
132 402 280
14 577 141
18 927 590

Modrý variant
8,890 03
4,265 35
4,624 68
C 11,5 / 70
420 024
106 024
31 534
325
3 000
3 000
6,51
2 714
8 /1 604
23 548
3 800
2 597
0,470
9,000
2,170
92 913 960
10 451 479
21 783 432

Variantné riešenia preložky cesty I/66
Oranžový variant
Základné parametre :
- minimálny polomer smerového oblúka
- minimálna dĺžka prechodnice
- maximálny pozdĺžny sklon
- minimálny pozdĺžny sklon
- maximálny dostredný sklon vozovky
- minimálny polomer vypuklého výškového oblúka
- minimálny polomer vydutého výškového oblúka
- šírka jazdného pruhu
- šírka spevnenej časti krajnice

300 m
70 m
6,93 %
0,5 %
8,0 %
4 000 m
3 000 m
3,5 m
1,5 m

Cesta I/66 je riešená ako dvojpruhová smerovo nerozdelená komunikácia kategórie C 11,5/70. Začiatok
úseku je na ceste I/66 v km 116,818 (podľa pasportu). Trasa sa odkláňa vľavo do existujúcej cesty I/66, prechádza
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lokalitou „ Hačkovo “, križuje cestu III. triedy III/06657, mostným objektom dĺ. 56,5 m križuje bezmenný potok,
mostom v km 2,068 dĺ. 720 m, južne od Vajskovej, križuje údolie potoka Veľký Grapeľ, cestu III/06650 a
Vajskovský potok. Trasa pokračuje lokalitami „Na Skalku“ a „Strečkovo“, kde križuje údolie bezmenného potoka.
Po poľnohospodárskych pozemkoch „ Za Brezinami“ sa trasa dostáva do údolia Brezového potoka, ktorý križuje
mostným objektom dĺ. 238 m. Trasa je ďalej vedená pozemkami „Pod Brezovou“ a severovýchodnými svahmi
vrchu Brezová, kde je riešená sústavou oporných resp. zárubných múrov. V km 6,437 križuje údolie potoka
Hnusné, cestu III/06652 mostom dĺ. 313 m. Následne sa zarezáva do lokality „Dolný diel“, pokračuje v miestnej
časti Piesok, mostným objektom dĺ.702 m nad údolím, potokom Bystrianka a cestou I/72. V lokalite „Vŕšky“
prechádza prelukou medzi areálom Železiarní Podbrezová a bývalým poľnohospodárskym družstvom, kde križuje
cestu III/06673. Mostným objektom v km 8,711 nad údolím a pôvodnou cestou I/66 je trasa napojená na začiatku
obce Valaská na existujúcu cestu I/66.
Koniec oranžového variantu je v km 125,610 (podľa pasportu cesty I/66). Celková dĺžka oranžového
variantu je 9,096 40 km. Dĺžka pôvodnej cesty I/66 vedená intravilánom obce Podbrezová je 8,746 64 km. Výškové
vedenie je navrhnuté na základe územných podmienok a požadovaných parametrov pre daný typ komunikácie, v
rozmedzí od 0,5 % do 6,93%. Na základe posúdenia výkonnosti komunikácie je potrebné zriadiť pruh pre pomalé
vozidlá v km 3,140 – 4,060 vpravo a v km 7,000 – 8,831 vľavo.
Červený variant
Základné parametre :
- minimálny polomer smerového oblúka
- minimálna dĺžka prechodnice
- maximálny pozdĺžny sklon
- minimálny pozdĺžny sklon
- maximálny dostredný sklon vozovky
- minimálny polomer vypuklého výškového oblúka
- minimálny polomer vydutého výškového oblúka
- šírka jazdného pruhu
- šírka spevnenej časti krajnice

350 m
70 m
7,0 %
0,50 %
5,00 %
4 000 m
3 000 m
3,5 m
1,5 m

Cesta I/66 je riešená ako dvojpruhová smerovo nerozdelená komunikácia kategórie C 11,5/70. Začína na
ceste I/66 v pasportnom staničení 116,817. Do km 118,905 je trasa vedená v pôvodnej polohe cesty I/66, kde je
začiatok novej trasy. Nová trasa sa odkláňa vpravo do existujúcej cesty I/66, smerom ku rieke Hron, od ktorej sa
odkláňa ľavotočivým oblúkom a prechádza mostným objektom dĺ. 662 m nad pôvodnou cestou I/66, potokom a PC
a údolím a smeruje na „Zuberštín“, kde vchádza do tunela dĺ. 140 m. Následne je trasa vedená svahom zvažujúcim
sa do pravostranného údolia Brezového potoka. Tento križuje mostom dĺ. 245,6 m nad údolím, Brezovým potokom
a poľnou cestou. Trasa je ďalej vedená pozemkami „Pod Brezovou“ a severovýchodnými svahmi vrchu Brezová,
kde je riešená sústavou oporných resp. zárubných múrov. V km 3,885 križuje údolie potoka Hnusné, cestu
III/06652 mostom dĺ. 852,4 m. Následne sa zarezáva do lokality „Dolný diel“, pokračuje v miestnej časti Piesok,
mostným objektom dĺ.461,6 m nad údolím, potokom Bystrianka a cestou I/72. V lokalite „Vŕšky“ prechádza
prelukou medzi areálom Železiarní Podbrezová a bývalým poľnohospodárskym družstvom, kde križuje cestu
III/06673. Mostným objektom v km 6,631 nad údolím a pôvodnou cestou I/66 je trasa napojená na začiatku obce
Valaská na existujúcu cestu I/66.
Koniec červeného variantu je v km 125,610 (podľa pasportu cesty I/66). Celková dĺžka červeného variantu
je 9,082 87 km, z čoho 2,087 67 km je v polohe pôvodnej cesty I/66 a 6,995 20 je dĺžka novej trasy cesty I/66.
Výškové vedenie je navrhnuté na základe územných podmienok a požadovaných parametrov pre daný typ
komunikácie, v rozmedzí od 0,5 % do 7,00%. Na základe posúdenia výkonnosti komunikácie je potrebné zriadiť
stúpací pruh pre pomalé vozidlá v km 0,350 – 1,470 a 4,340 – 4,980 vpravo a v km 4,758 – 6,717 vľavo.
Modrý variant
Základné parametre :
- minimálny polomer smerového oblúka
- minimálna dĺžka prechodnice
- maximálny pozdĺžny sklon
- minimálny pozdĺžny sklon
- maximálny dostredný sklon vozovky

4

350 m
70 m
6,51 %
0,45 %
5,00 %

I/66 Podbrezová - obchvat
Zámer
- minimálny polomer vypuklého výškového oblúka
- minimálny polomer vydutého výškového oblúka
- šírka jazdného pruhu
- šírka spevnenej časti krajnice

3 000 m
3 000 m
3,5 m
1,5 m

Cesta I/66 je riešená ako dvojpruhová smerovo nerozdelená komunikácia kategórie C 11,5/70. Začína na
ceste I/66 v pasportnom staničení 116,817. Do km 119,096 je trasa vedená v pôvodnej polohe cesty I/66, kde je
začiatok novej trasy. Nová trasa sa odkláňa vpravo južne od existujúcej cesty I/66, mostným objektom dĺ. 227 m,
križuje rieku Hron a trať ŽSR Banská Bystrica - Červená Skala. Prechádza úpätím vrchu Belohrad a prechádza
priestorom bývalého kameňolomu mostným objektom dĺ. 499 m, ponad údolie „Hlboká“ a odrezom prechádza
ponad futbalový štadión. Prechádza južne od Podbrezovej nad údolím „Smreková“ mostom dĺ. 156 m, vchádza do
zárezu resp. odrezu a po svahu nad traťou ŽSR Banská Bystrica - Červená Skala prechádza mostom nad traťou
ŽSR a riekou Hron , kde sa napojí cestu I/66 v miestnej časti Štiavnička. V danej lokalite je navrhnutá križovatka s
cestou I/72 v smere na Mýto pod Ďumbierom. Koniec novej trasy je v pasportnom staničení 123,288 odkiaľ trasa
pokračuje v pôvodnej polohe.
Koniec modrého variantu je v km 125,610 (podľa pasportu cesty I/66). Celková dĺžka modrého variantu je
8,890 03 km, z čoho 4,624 68 km je v polohe pôvodnej cesty I/66 a 4,264 35 je dĺžka novej trasy cesty I/66.
Výškové vedenie je navrhnuté na základe územných podmienok a požadovaných parametrov pre daný typ
komunikácie, v rozmedzí od 0,45 % do 6,51%. Na základe posúdenia výkonnosti komunikácie je potrebné zriadiť
pruh pre pomalé vozidlá v km 0,760 – 2,285 vpravo a v km 2,191 – 3,380 vľavo.
Stručný popis križovatiek
Oranžový variant
V km 0,190 je navrhnutá úrovňová križovatka Lopej. Rieši napojenie výhľadového vedenia cesty I/66 na
pôvodnú cestu I/66 v smere do miestnej časti „Lopej“ a do „Podbrezovej“. V rámci križovatky bude zabezpečené
napojenie v smere Banská Bystrica – Podbrezová a opačne.
V km 1,075 je navrhnutá úrovňová križovatka s cestou III/06657. Rieši napojenie obce Predajná a
miestnej časti „Lopej“.
V km 7,719 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka s cestou I/72. Na križovatke je potrebné vybudovať
vetvu Banská Bystrica – Mýto pod Ďumbierom v dĺžke 688m. Vetva bude križovať cestu I/72 a prechádzať pod
preloženou cestou I/66. V úseku dĺžky 300 m bude navrhnutá ako obojsmerná pre zabezpečenie pripojenia smeru
Mýto pod Ďumbierom – Brezno. Rovnako bude potrebné riešiť napojenie cesty I/72 zo smeru Mýto pod Ďumbierom
na cestu I/66 v smere do Banskej Bystrice v dĺžke 620 m. Obidve križovatkové vetvy sa napoja na cestu I/72
v priesečnej úrovňovej križovatke.
V km 9,050 je navrhnutá úrovňová križovatka Valaská. Rieši napojenie výhľadového vedenia cesty I/66 na
pôvodnú cestu I/66 v smere Brezno - Podbrezová. V rámci križovatky bude zabezpečené napojenie cesty I/66
v smere Podbrezová - Brezno a Brezno – Podbrezová.
Červený variant
V km 0,000 je navrhnutá úrovňová križovatka Lopej. Rieši napojenie výhľadového vedenia cesty I/66 na
pôvodnú cestu I/66 v smere do „Podbrezovej“. V rámci križovatky bude zabezpečené napojenie v smere Banská
Bystrica – Podbrezová a opačne.
V km 5,520 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka s cestou I/72. Na križovatke je potrebné vybudovať
vetvu Banská Bystrica – Mýto pod Ďumbierom v dĺžke 688m. Vetva bude križovať cestu I/72 a prechádzať pod
preloženou cestou I/66. V úseku dĺžky 300 m bude navrhnutá ako obojsmerná pre zabezpečenie pripojenia smeru
Mýto pod Ďumbierom – Brezno. Rovnako bude potrebné riešiť napojenie cesty I/72 zo smeru Mýto pod Ďumbierom
na cestu I/66 v smere do Banskej Bystrice v dĺžke 620 m. Obidve križovatkové vetvy sa napoja na cestu I/72
v priesečnej úrovňovej križovatke.
V km 6,600 je navrhnutá úrovňová križovatka Valaská. Rieši napojenie výhľadového vedenia cesty I/66 na
pôvodnú cestu I/66 v smere Brezno - Podbrezová. V rámci križovatky bude zabezpečené napojenie cesty I/66
v smere Brezno – Podbrezová a opačne.
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Modrý variant
V km 0,275 je navrhnutá úrovňová križovatka Lopej. Rieši napojenie výhľadového vedenia cesty I/66 na
pôvodnú cestu I/66 v smere do „Podbrezovej“. V rámci križovatky bude zabezpečené napojenie v smere Banská
Bystrica – Podbrezová a opačne.
V km 3,885 je navrhnutá mimoúrovňová križovatka ciest I/66 a I/72 „Štiavnička“. Rieši napojenie
výhľadového vedenia cesty I/66 na cestu I/72 v smere na Mýto pod Ďumbierom a na pôvodnú cestu I/66 v smere
Podbrezová - Brezno. V rámci križovatky bude rovnako zabezpečené napojenie cesty I/72 do Podbrezovej a
opačne.
Mostné objekty
Návrh mostných objektov vychádza zo smerového a výškového vedenia navrhovanej cesty I/66 kategórie
C11,5/70 a morfológie terénu. Mostné objekty prekonávajú prírodné prekážky, dopravné trasy, rieku Hron (modrý
variant) údolia a miestne potoky. Z umelých prekážok sú to komunikácie I. a III. triedy, miestne komunikácie
a poľné cesty.
Pri návrhu mostov je zvážená efektivita návrhu mostných konštrukcií oproti cestným násypom
s opornými múrmi tak po stránke finančnej ako i realizačnej . Voľná šírka mostov zodpovedá kategórii C11,5/70.
Na moste v križovatke sú zohľadnené odbočovacie a pripojovacie pruhy. Návrh mostných objektov rešpektuje
prejazdné gabarity premosťovaných dopravných trás v zmysle STN 736201. Výška podchodného priechodného
prierezu 5,20+0,15 m je dodržaná pri nadjazdoch nad cestou I/66 (je uvažovaná ako na osobitne určených
trasách, v ďalšom stupni je potrebné pre jednotlivé úseky preveriť jej opodstatnenosť). Pri premosťovaní vodných
tokov je rešpektované prevedenie Q100 ročného prietoku + rezerva min. 0,5 m. Pri trati ŽSR sa uvažuje združený
MPP 3,0 pre jednu koľaj a podchodná výška h=6,20m, predpokladá sa elektrifikácia trate.
Pri mostoch nad vodnými tokmi je potrebné uvažovať s minimálnou úpravou toku pred i za
mostom. V prípade premostenie rieky Hron (územie európskeho významu SKUEV1303 Alúvium Hrona) vylúčiť,
alebo obmedziť zásah do vodného toku ako aj jeho brehov. Pri smerovo nevyhovujúcom uhle kríženia sú potrebné
preložky potokov resp. poľných ciest v minimálnom rozsahu. Cesty I. a III. triedy majú výšku priechodného
prierezu v zmysle STN 73 6201. Dĺžky mostov sú navrhnuté tak, aby rešpektovali šírkové usporiadanie
premosťovaných prekážok ako i nutné konštrukčné opatrenia. Zaťaženie mostov je v zmysle STN EN 1991. Návrh
mostov o viacerých poliach zvlášť v inundačnom území a údoliach umožňuje migráciu drobných živočíchov ako
i voľný prechod zveri žijúcej v tejto oblasti. V zárezoch nad cestou I/66 sú navrhnuté presypané prefabrikované
klenbové konštrukcie, ktoré umožňujú voľný prechod zveri a prevedenie lesnej cesty.
Nosná konštrukcia mostov je tvorená širokou škálou prierezov s ohľadom na technológiu výstavby,
rozpätie a typ konštrukcie. Ide v podstate od priečnych rezov tvorených predpätými resp. železobetónovými
doskami, trámovými konštrukciami konštantného prierezu po trámové konštrukcie s nábehmi. Mosty väčších
a veľkých rozpätí majú priečny rez tvorený uzavretou komorou konštantnej výšky pri priamopásovej konštrukcii,
resp. premenný komorový prierez pri konštrukcii s nábehmi. V prípade vhodnosti sú nosné konštrukcie i z
tyčových predpätých prefabrikátov- mosty riešené nad cestami I. triedy. V prípade presypaných mostov sú
navrhnuté prefabrikované rámové alebo oblúkové konštrukcie. Presypané konštrukcie sú jednoduchšie z hľadiska
údržby.
Spodná stavba je tvorená masívnymi oporami u mostov malých rozpätí, resp. pilotovými bárkami
s úložným prahom u mostov so stredným resp. s veľkým rozpätím, až po architektonicky stvárnené piliere
nadjazdov a estakád. Z hľadiska architektúry a farebného stvárnenia je potrebné venovať mostným objektom
zvýšenú pozornosť, tak aby technické dielo vhodne ladilo s okolitou krajinou.
Technológia budovania mostov. Pri návrhu mostných objektov budú použité technológie dostupné
a používané v súčasnej praxi od monolitických predpätých konštrukcií s letmou betonážou, resp. betonážou na
podpornej skruži tak pevnej pri menších výškach ako i výsuvnej pri väčších výškach nad terénom.
Príslušenstvo mostných objektov je navrhnuté štandardné. Odvodnenie mostov je navrhnuté mostnými
odvodňovačmi do rúrových zvodov a cez ne do cestnej kanalizácie navrhnutej za krajnými oporami mostov.
Vozovka je živičná hrúbky 90 mm. Zvodidlá na mostoch sú na úroveň zachytenia H2 , zábradlie štandardného
typu. Na mostoch sú v zmysle požiadaviek STN 736201 služobné chodníky. V rámci protihlukových opatrení treba
na mostoch uvažovať s tichými mostnými závermi. Antikorózna ochrana sa navrhne po vyhodnotení
geofyzikálneho prieskumu. Protihlukové steny na mostoch budú umiestnené v zmysle záverov „Hlukovej štúdie“.
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Priehľadné protihlukové clony musia byť min. kategórie B2 vzduchovej nepriezvučnosti v kombinácii s pohltivým
parapetným panelom.
Zoznam mostov – oranžový variant
1. Most na ceste I/66 v km 1,547 nad údolím a bezmenným potokom
2. Most na ceste I/66 v km 2,107 nad údolím, poľnou cestou, potokom Veľký Grapeľ, ceste III/06650
a Vajskovským potokom
3. Most na ceste I/66 v km 2,826 nad poľnou cestou
4. Most na ceste I/66 v km 3,286 nad údolím a potokmi
5. Most na ceste I/66 v km 4,128 nad poľnou cestou
6. Most nad cestou I/66 v km 4,391 nad údolím, poľnou cestou a Brezovým potokom
7. Most nad cestou I/66 v km 5,580 na poľnej ceste
8. Most na ceste I/66 v km 6,434 nad údolím, potokom Hnusné, ceste III/06652
9. Most na ceste I/66 v km 6,614 nad poľnou cestou
10. Most na cesteI/66 v km 7,531 nad údolím , poľnou cestou, potokom Bystrianka a ceste I/72
11. Most na cesteI/66 v km 8,034 nad poľnou cestou
12. Most nad ceste/66 v 8,500 na ceste III/06673
13. Most na cesteI/66 v km 8,711 nad údolím a pôvodnou ceste I/66
Charakteristika mostných objektov :
Počet mostov na ceste I/66 dl. do 50 m ......................................... 1
Počet mostov na ceste I/66 dl. od 50,0 – 100,0 m ......................... 0
Počet mostov na ceste I/66 dl. nad 100m ...................................... 6
Počet mostov nad cestou I/66 dl. do 50,0 m .................................. 1
Počet mostov nad cestou I/66 dl. nad 50,0 m ................................ 0
Ostatné – presypané mosty ............................................................ 5
Zoznam mostov – variant červený
1. Most na ceste I/66 v km 0,230 nad bezmenným potokom a poľnou cestou
2. Most na ceste I/66 v km 0,693 nad pôvodnou c.I/66, prekrytým potokom a poľnou cestou
3. Most na ceste I/66 v km 2,028 nad údolím, Brezovým potokom a poľnou cestou
4. Most nad cestou I/66 v km 3,198 na poľnej ceste
5. Most na ceste I/66 v km 3,308 na poľnej ceste
6. Most nad cestou I/66 v km 3,885 nad údolím, potokom Hnusné, c.III/06652 a poľnou cestou
7. Most nad cestou I/66 v km 4,546 na poľnej ceste
8. Most na ceste /66 v km 5,430 nad údolím, poľnou cestou, potokom Bystrianka a c.I/72
9. Most na ceste /66 v km 5,876 nad MK
10. Most nad cestou /66 v km 6,354 na ceste III/06673
11. Most na ceste /66 v km 6,631 nad údolím a pôvodnou cestou I/66
Charakteristika mostných objektov :
Počet mostov na ceste I/66 dl. do 50 m ......................................... 0
Počet mostov na ceste I/66 dl. od 50,0 – 100,0 m ......................... 0
Počet mostov na ceste I/66 dl. nad 100m ...................................... 5
Počet mostov nad cestou I/66 dl. do 50,0 m .................................. 3
Počet mostov nad cestou I/66 dl. nad 50,0 m ................................ 0
Ostatné – presypané mosty ............................................................ 3
Zoznam mostov – variant modrý
1. Most na ceste I/66 v km 0,441 nad riekou Hron a traťou ŽSR
2. Most na c.I/66 v km 0,802 nad údolím
3. Most na c.I/66 v km 1,442 nad údolím, potokmi a lesnou cestou
4. Most na c.I/66 v km 2,060 nad údolím a potokom
5. Most nad c.I/66 v km 2,385 na lesnej ceste
6. Most na c.I/66 v km 2,922 nad údolím
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7.
8.

Most na c.I/66 v km 3,887 nad traťou ŽSR a riekou Hron
Most na ceste I/72 v križovatke s c.I/66
Charakteristika mostných objektov:
Počet mostov na c.I/66 dl. do 50 m ................................................ 0
Počet mostov na c.I/66 dl. od 50,0 – 100,0 m ............................... 0
Počet mostov na c.I/66 dl. nad 100m ............................................. 6
Počet mostov nad c.I/66 dl do 50,0 m ............................................ 0
Počet mostov nad c.I/66 dl. nad 50,0 m ......................................... 0
Ostatné – presypané mosty ............................................................ 1
Most na c.I/72 dl. nad 100 m ........................................................... 1

Tunely
Červený variant – tunelový objekt v km 1,060 – 1,240
Pri návrhu ochvatu Podbrezovej v úseku juhovýchodne od Zuberštína, cca medzi km 1,000 až 1,400 trasa
prekonáva výraznú terénnu vlnu, keď maximálna vzdialenosť terénu a vozovky, približne v km 1,160 dosahuje až
36,0 m. Technická štúdia posúdila možnosti výstavby jednorúrového tunela, ktorý najlepšie ochráni blízku zástavbu
pred nepriaznivým vplyvom výstavby a aj samotnej cestnej dopravy. Cestná komunikácia I. triedy je navrhovaná
v šírkovom usporiadaní : vľavo jeden jazdný pruh šírky 3,5 m a vpravo – jazdný 3,5 m + stúpací pruh 3,5m.
Na základe IGHP štúdie sa predpokladá, že tunel bude razený v masíve, ktorý je tvorený z triasových
kremencov, pieskovcov, bridlíc vo flyšoidnom vývoji. Povrchová zóna bude úplne až silno zvetraná, veľmi nízkej
pevnosti, smerom do masívu bude pevnosť hornín vyššia, do hĺbky 2 - 4 m v zeminách, ktoré sú porušené
zliezaním pokryvných útvarov, hladina podzemnej vody sa predpokladá v hĺbke 5 - 10 m pod povrchom terénu.
Oblasť je poznamenaná nestabilitou územia, premenlivými geotechnickými vlastnosťami povrchovej časti
horninového prostredia, trasa je situovaná v 2. stupni ochrany prírody v ochrannom pásme národného parku
Nízke Tatry - a zasahuje do CHVO a pri razení hrozia možné prítoky podzemnej vody pri hĺbení predportálových
zárezov.
Realizácia tunelového variantu je podmienená splnením nasledujúcich technických návrhov :
- masív v ktorom sa predpokladá vyrazenie trojpruhového tunela bude sanovaný novovytvoreným
odvodňovacím systémom, ktorý zabezpečí základnú stabilitu porušených hornín,
- pri razení novou rakúskou tunelovacou metódou bude podmienkou bezpečných ražieb prísne
dodržiavanie zásad geotechnického monitorovania a dôsledné zabezpečovanie nadložia a čelieb tunela
použitím tryskovej injektáže, vodorovných mikropilót a hustých radiálnych IBO svorníkov dl. až 8,0 m, cez
ktoré bude masív injektovaný,
- pri minimálnych znalostiach o geologických podmienkach sa predpokladá vertikálne členenie výrubu
tunela na niekoľko dočasných výrubov a plné zabezpečovanie čelieb kotvením laminátovými kotvami a
striekaným betónom,
- predportálové steny dočasných portálových stavebných jám budú zabezpečené zvislými záporami alebo
pilótami, ktoré budú kotvené dočasnými lanovými kotvami,
- otvorené zárezy pred výjazdovým portálom budú obložené žlb. panelami a tie budú prikotvené trvalými
lanovými kotvami.
tunel
Zuberštín

vjazdový
razený
razený
výjazdový
portál
portál
portál
portál
1.060,0
1.080,0
1.220,0
1.240,0
Celková navrhovaná dĺžka tunela je 180 m

razená
dĺžka
140,0 m

Plocha výrubu základného trojpruhového tunela je 220 m2. Pri predpokladanom postupe odťažovania
bude čeľba tunela vertikálne členená na niekoľko samostatných čelieb tak, aby bolo možné udržať jej stabilitu. Toto
sa dá v predpokladaných nepriaznivých geologických podmienkach masívu dosiahnuť iba pri použití vyššie
uvedených sanačných metód.
Požiarne zabezpečenie objektu bude musieť vo vyššom stupni projektovej prípravy posúdiť požiarny
špecialista, aj keď sa predpokladá, že vzhľadom k celkove malej dĺžke tunela nebude nutné vytvoriť žiadne
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špeciálne objekty. Problémom by však mohlo byť posudzovanie tunelovej rúry spoločne s priľahlými úsekmi cestnej
komunikácie, ktoré sa nachádzajú na mostnej konštrukcii a pri nehode by sa mohli stať neprístupnými.
Aj keď je tunel veľmi krátky – 180 m, predpokladá sa, že jeho výstavba sa bude realizovať vo veľmi
nepriaznivých geologických podmienkach, pri predpokladaných extrémnych nákladoch na zabezpečenie
stability výrubu a predportálových stien pomocou špeciálnych technológií.
Bezpečnejším, aj keď dlhším variantom pre cestnú dopravu by bolo oddelenie pruhov tak, aby v tuneli
neboli protismerné pruhy a zmenšením výrubov by sa výrazne znížila potreba špeciálnych technológií
zabezpečujúcich stabilitu čelieb pri realizácii razenia. Protismerné tunely by sa tiež mohli stretnúť s námietkami zo
strany Ministerstva vnútra – dopravnej polície, hasičského záchranného zboru a ďalších súčastí integrovaného
záchranného systému.
V prípade červeného variantu pre novú polohu cesty I/66 v úseku obchvatu Podbrezovej je preto
nevyhnutné v ďalšom stupni PD venovať zvýšenú pozornosť IG prieskumu v oblasti tunela a jeho návrhu
zodpovedajúcemu stupňu poznania v DÚR.
Zárubné a oporné múry
Trasa cesty I/66 je vedená v náročnom horskom území, kde šírkové usporiadanie kategórie cesty
C11,5/70 je možné dosiahnuť v prevažnej miere len pomocou oporných alebo zárubných múrov. Technické
spracovanie jednotlivých typov múrov, ktoré sa v rámci variantov uvažujú, sú podrobnejšie uvedené
v nasledovných tabuľkách.
Variant oranžový: - celková dĺžka múrov je 1473 m, z toho oporných múrov 440 m, zárubných múrov 1033 m.
Vzhľadom na geologickú stavbu územia študovanú z Inžiniersko-geologickej štúdie a hydrologické pomery sú
navrhnuté konštrukcie múrov :
- Zárubné gravitačné betónové, zárubný múr s klincovanou zeminou a striekaným betónom.
- Oporné múry –riešené z betónových prefabrikátov kotvených geosyntetikou alebo gabionové koše
spojené s výstužnými panelmi.

čislo
objektu

1

2

3

staničenie a názov
objektu
4.075-4.210
ZÁRUBNÝ MÚR
DĹ.135 m VPRAVO
4.075-4.210
ZÁRUBNÝ MÚR
DĹ.135 m VĽAVO
5.395-5.785
ZÁRUBNÝ MÚR
DĹ.390 m VPRAVO

4

5.815-5.920
ZÁRUBNÝ MÚR
DĹ.105 m VPRAVO

5

5.905-6.060 OPORNÝ
MÚR DĹ.155 m
VĽAVO

6

6.025-6.220
ZÁRUBNÝ MÚR
DĹ.195 m VPRAVO

typ konštrukcie
múra

plocha
kotvenie
dĺžka priemerná (m2) /
zakladanie zemnými klincovanie
(m) výška (m) kubatúra
kotvami
(m3)

gravitačný,
betónový

115

8.2

2124 m3

plošné

x

x

gravitačný,
betónový

115

8.2

2124 m3

plošné

x

x

gravitačný,
betónový

313

9.85

4433 m3

plošné

x

x

105

4.7

494 m2

plošné

x

áno

155

7

1085 m2

mikropilóty

x

x

195

7.5

1463 m2

plošné

x

áno

s klincovanou
zeminou a
striekaným
betónom
z betónových
prefabrikátov
kotvený
geosyntetikou
s klincovanou
zeminou a
striekaným
betónom
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7

8

9

10

11

gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi
gabionové koše
7.135-7.175 OPORNÝ
spojené s
MÚR DĹ.40 m
výstužnými
VPRAVO
panelmi
s klincovanou
8.390-8.540
zeminou a
ZÁRUBNÝ MÚR
striekaným
DĹ.150 m VĽAVO
betónom, kotvený
zemnými kotvami
s klincovanou
8.495-8.535
zeminou a
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.40
striekaným
m VPRAVO
betónom, kotvený
zemnými kotvami
z betónových
8.900-9.045 OPORNÝ
prefabrikátov
MÚR DĹ.145 m
kotvený
VPRAVO
geosyntetikou
6.180-6.280 OPORNÝ
MÚR DĹ.100 m
VĽAVO

100

14

140 m2

plošné

x

x

40

13.5

540 m2

plošné

x

x

150

6

900 m2

plošné

áno

áno

40

7

280 m2

plošné

áno

áno

145

6.5

943 m2

mikropilóty

x

x

celková dĺžka oporných múrov

440

celková dĺžka zárubných múrov

1033

Variant červený: - celková dĺžka múrov je 1168 m, z toho oporných múrov je 333 m, max. priem. výšky 10 m.
Dĺžka zárubných múrov 825 m, max. priemernej výšky 12 m. Konštrukcie sú navrhované vzhľadom na geologickú
stavbu a hydrologické pomery:
- Zárubné múry – gravitačný betónový obkladný, múr s klincovanou zeminou a striekaným betónom,
kotvený zemnými kotvami.
- Oporné múry vzhľadom na konfiguráciu terénu v päte násypu cestného telesa navrhnuté ako gabiónové
koše spojené s výstužnými panelmi alebo vytiahnuté až po korunu cesty. Priemerná max. výška oporného
múra je 10 m.

čislo
objektu

staničenie a názov
objektu

typ konštrukcie
múra

1

1.050-1.060
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
10 m VĽAVO

gravitačný,
obkladný

2

1.240-1.590
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
350 m VĽAVO

3

4

10

s klincovanou
zeminou a
striekaným
betónom, kotvený
zemnými kotvami
1.360-1.460
gabionové koše
OPORNÝ MÚR DĹ.
spojené s
100 m VPRAVO
výstužnými panelmi
s klincovanou
1.670-1.885
zeminou a
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
striekaným
215 m VĽAVO
betónom, kotvený
zemnými kotvami

dĺžka priemerná
(m) výška (m)

plocha
(m2) /
kubatúra
(m3)

kotvenie
zakladanie zemnými klincovanie
kotvami

10

9.7

87 m3

plošné

x

x

350

10.8

3780 m2

plošné

áno

áno

100

5

500 m2

plošné

x

x

215

12

2580 m2

plošné

áno

áno
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5

3.290-3.375
OPORNÝ MÚR DĹ.
85 m VĽAVO

v päte násypu
gabionové koše
spojené s
výstužnými panelmi

85

10

850 m2

plošné

x

x

6

4.970-5.045
OPORNÝ MÚR DĹ.
75 m VPRAVO

gabionové koše
spojené s
výstužnými panelmi

75

10

750 m2

plošné

x

x

7

6.130-6.390
ZÁRUBNÝ MÚR
DĹ.260 m VĽAVO

260

5

1300 m2

plošné

áno

áno

8

6.847-6.920
OPORNÝ MÚR DĹ.73
m VPRAVO

73

5.5

402

mikropilóty

x

x

s klincovanou
zeminou a
striekaným
betónom, kotvený
zemnými kotvami
z betónových
prefabrikátov
kotvený
geosyntetikou

celková dĺžka oporných múrov

333

celková dĺžka zárubných múrov

835

Variant modrý: - celková dĺžka múrov je 2828 m, z toho oporných múrov 1004 m, max. priemernej výšky 13 m.
Oporné múry sú navrhnuté ako gabionové koše spojené s výstužnými panelmi.
Zárubné múry predstavujú práce na vyprofilovaní svahu cesty v sklone 1:10 s lavičkami. Podľa
inžinierskogeologickej štúdie je trasa ochvatu vedená prevažne v odreze a zárezy sú hĺbené v kryštalických
horninách s premenlivou pevnosťou R2-R5. Dĺžka zárubných múrov je 1824 m z toho sa navrhuje ošetriť 1/3
plochy v horných polohách záchytnými sieťami.
čislo
objektu

staničenie a názov
objektu

1

0.555-0.625 OPORNÝ
MÚR DĹ. 70 m VĽAVO

2

0.880-1,200 OPORNÝ
MÚR DĹ. 310 m
VĽAVO

3

0.915-1.200
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
285 m VPRAVO

4

1.692-1.745 OPORNÝ
MÚR DĹ. 53 m VĽAVO

5

1.707-1.980
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
273 m VPRAVO

6

2.155-2.720
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
565 m VPRAVO

typ konštrukcie
múra
v päte násypu
gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi
gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi
vyprofilovanie v
skalnom záreze +
záchytná sieť na
1/3 celkovej plochy
gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi

plocha
kotvenie
dĺžka priemerná (m2) /
zakladanie zemnými klincovanie
(m) výška (m) kubatúra
kotvami
(m3)

70

7.5

525 m2

plošné

x

x

320

7

2240 m2

plošné

x

x

285

9.5

2708 m2

x

x

x

53

13

689 m2

plošné

x

x

vyprofilovanie v
skalnom záreze +
záchytná sieť na
1/3 celkovej plochy

273

22.5

6142 m2

x

x

x

vyprofilovanie v
skalnom záreze +
záchytná sieť na
1/3 celkovej plochy

565

15.6

8814 m2

x

x

x
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7

2.606-2.805 OPORNÝ
MÚR DĹ. 199 m
VĽAVO

8

3.030-3.731
ZÁRUBNÝ MÚR DĹ.
701 m VPRAVO

9

3.039-3.120 OPORNÝ
MÚR DĹ. 81 m VĽAVO

10

3.310-3.370 OPORNÝ
MÚR DĹ. 60 m VĽAVO

11

3.510-3.731 OPORNÝ
MÚR DĹ. 221 m
VĽAVO

gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi
vyprofilovanie v
skalnom záreze +
záchytná sieť na
1/3 celkovej plochy
gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi
gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi
gabionové koše
spojené s
výstužnými
panelmi

199

13

2587 m2

plošné

x

x

701

19

13319 m2

x

x

x

81

9

729 m2

plošné

x

x

60

4.5

270 m2

plošné

x

x

221

7

1547 m2

plošné

x

x

celková dĺžka oporných múrov

1004

celková dĺžka zárubných múrov

1824

Dočasné a prístupové komunikácie
Pri realizácii stavebných prác v dotyku s verejnou premávkou na jestvujúcej ceste bude potrebné budovať
dočasné objekty obchádzkových komunikácií a po ukončení výstavby obnoviť poškodené kryty vozoviek ciest
využívaných pre stavebnú dopravu. Pre zabezpečenie prístupu k náročným mostným objektom a k tunelu i do
trasy cesty I/66 budú navrhnuté dočasné prístupové komunikácie resp. spevnené jestvujúce poľné a lesné cesty.
Pri obchádzkových trasách a obnove krytu existujúcich ciest I. triedy sa predpokladá šírka spevnenia komunikácie
7 - 9 m a pri cestách III. triedy 6 m, pri dočasných prístupových komunikáciách šírka 5 m.
Preložky a úpravy vodných tokov
Varianty navrhovanej cesty I/66 sú navrhnuté prevažne v novej polohe. Z toho vyplýva, že všetky
križovania vodných tokov budú riešené ich premostením resp. preložkou v nevyhnutnej dĺžke. Správcom vodných
tokov sú :
- Lesy SR, š.p. B. Bystrica,
- Slovenský vodohospodársky podnik a.s., Povodie stredného Hrona Zvolen,
Ako podklad pre vypracovanie tejto časti štúdie slúžili mapové podklady a informácie získané
rekognoskáciou v teréne.
Oranžový variant
Potok Veľký Grapeľ – je v km 1,547 a v km 1,754 križovaný mostnými objektmi a vyžiada si len minimálnu úpravu
pod mostnými objektmi.
Vajskovský potok v km 2,261 je križovaný mostným objektom a vyžiada si len minimálnu úpravu pod mostným
objektom.
Bezmenný potok v km 3,240 – 3,454 je križovaný mostným objektom a je potrebné ho preložiť do novej polohy na
dĺžke 220 m.
Brezový potok v km 4,393 je križovaný mostným objektom a vyžiada si len minimálnu úpravu pod mostným
objektom.
Potok Hnusné v km 6,405 je križovaný mostným objektom a nevyžaduje úpravu.
Potok Bystrianka v km 7,622 je križovaný mostným objektom a nevyžaduje úpravu.
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Červený variant
Bezmenný potok v km 0,224 bude prevedený rámovým priepustom pod novonavrhovanou cestou I/66
s minimálnou úpravou.
Brezový potok v km 1,500 – 1,800 bude preložený v dĺžke cca 300 m.
Brezový potok v km 1,977 je križovaný mostným objektom a vyžiada si len minimálnu úpravu pod mostným
objektom.
Potok Hnusné v km 3,605 je križovaný mostným objektom a nevyžaduje úpravu.
Potok Bystrianka v km 5,470 je križovaný mostným objektom a nevyžaduje úpravu.
Modrý variant
Rieka Hron v km 0,441 bude križovaná mostným objektom. Obidva brehy budú v dĺžke 100 m spevnené pätkou
z kamennej rovnaniny a kamennou nahádzkou do 200 kg.
Bezmenný potok v km 1,442 bude križovaný mostným objektom .
Bezmenný potok v km 2,060 bude križovaný mostným objektom .
Rieka Hron v km 3,887 bude križovaná mostným objektom. Obidva brehy budú v dĺžke 100 m spevnené pätkou
z kamennej rovnaniny a kamennou nahádzkou do 200kg.
Preložka potoka Bystrianka v km 3,887 – je vyvolaná vybudovaním križovatky s cestou I/72, preložka je
predpokladaná v dĺžke 250 m.
Protihlukové steny
Variant oranžový
lokalita
Lopej
Vajsková
Lopej
Bruchačka
Podbrezová
Vŕšky
Vŕšky
Valaská
Valaská

v km

L/h [m]

umiestnenie

1,450 – 1,700
1,850 – 2,300
1,950 – 2,250
5,700 – 6,500
6,350 – 6,750
7,550 – 7,850
7,400 – 8,050
8,600 – 9,100
8,570 – 9,070

250/2,0
450/2,0
300/2,0
800/2,0
400/2,5
300/2,0
650/2,0
500/3,0
500/3,0

vpravo
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo

povrch
bariéry
p
p
p
p
p
p
p
p
p

variant
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový
oranžový

Celková dĺžka protihlukových stien po ľavej strane c. I/66 je 2050,0 m (22,4% celej dĺžky trasy c. I/66 v oranžovom
variante), po pravej strane c. I/66 je 2100,0 m (22,9 %).
Variant červený
lokalita
Lopej
Zuberštín
Bruchačka
Podbrezová
Vŕšky
Vŕšky
Valaská
Valaská

v km

L/h [m]

umiestnenie

0,000 – 1,200
0,900 – 1,200
3,500 – 3,950
3,950 – 4,450
5,400 – 5,900
5,400 – 5,700
6,480 – 7,045
6,450 – 6,950

200/3,0
300/3,0
450/2,5
500/2,5
500/2,0
300/2,0
565/3,0
500/3,0

vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
vpravo
vľavo
vľavo
vpravo

povrch
bariéry
p
p
p
p
p
p
p
p

variant
červený
červený
červený
červený
červený
červený
červený
červený

Celková dĺžka protihlukových stien po ľavej strane c. I/66 je 1515,0 m (21,6 % celej dĺžky trasy c. I/66 v červenom
variante), po pravej strane c. I/66 je 1800,0 m (25,6 %).
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Variant modrý
lokalita
Lopej
Podbrezová
Štiavnička

v km

L/h [m]

umiestnenie

0,000 – 0,500
0,800 – 3,750
3,750 – 4,100

500/3
2950/2,0
350/3,0

vľavo
vľavo
Vľavo

povrch
bariéry
p
p
p

variant
modrý
modrý
modrý

Celková dĺžka protihlukových stien po ľavej strane c. I/66 je 3800,0 m (89,1 % celej dĺžky trasy c. I/66 v modrom
variante), po pravej strane c. I/66 sa s protihlukovými stenami neuvažuje.
Vodovody a kanalizácie
Oranžový variant
Vodovody v správe StVPS a.s.
V km cca 1,856 trasa križuje vodovod PVC 225, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať
V km cca 6,408 trasa križuje vodovod PVC DN 110, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať.
V km cca 7,721 trasa križuje vodovod LT DN 80, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať.
V km cca 7,860 trasa križuje vodovod OC DN 300, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať.
V km cca 7,987 trasa križuje dve vodovodné potrubia LT DN 150, ktoré je potrebné uložiť do chráničiek 2x 70,0 m.
V km cca 8,064 trasa križuje vodovodné potrubie OC DN 250, ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 110,0 m.
V km cca 8,113 trasa križuje vodovodné potrubie OC DN 200, ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 160,0 m.
V km cca 8,321 – 8,500 trasa križuje vodovodné potrubie OC DN 200, ktorý je potrebné preložiť na dĺžke 220m.
Červený variant
Vodovody v správe StVPS a.s.
V km cca 4,021 trasa križuje vodovod PVC DN 110, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať.
V km cca 5,521 trasa križuje vodovod LT DN 80, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať.
V km cca 5,636 trasa križuje vodovod OC DN 300, cesta I/66 je vedená na mostnom objekte a vodovod nebude
potrebné upravovať.
V km cca 5,831 trasa križuje dve vodovodné potrubia LT DN 150, ktoré je potrebné uložiť do chráničiek 2x 55,0 m.
V km cca 5,887 trasa križuje vodovodné potrubie OC DN 250, ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 117,0 m.
V km cca 5,922 trasa križuje vodovodné potrubie OC DN 200, ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 143,0 m.
V km cca 6,177 – 6,352 trasa križuje vodovodné potrubie OC DN 200, ktorý je potrebné preložiť na dĺžke 230m.
Modrý variant
Vodovody v správe StVPS a.s.
V križovatke s cestou I/72 trasa križuje vodovod PVC DN 100, preložka cesty I/72 a potoka Bystrianka si vyžiada
preložku vodovodu na dĺžke 200 m.
Silnoprúdové vedenia
V prípade oranžového a červeného variantu je trasa vedená od Valaskej poza vrch Brezová. V uvedenej oblasti sa
nachádza rozvodňa Podbrezová so 110kV a 22 kV vedeniami smerovanými severne od portálov rozvodne a vo
veľkej miere vedené poza vrch Brezová. Plánovaná cesta I/66 zasahuje tieto vedenia vo veľkom rozsahu.
V prípade modrého variantu je plánovaná trasa cesty I/66 vedená od Chvatimechu prevažne po ľavej strane Hrona,
za areálom železiarní a okolo obce Podbrezová. V tomto priestore zasahuje vedenia VN (22kV), prípojky
k distribučným trafostaniciam a v malom rozsahu vedenia verejného rozvodu NN (0,4kV). V miestach napájania na
pôvodnú komunikáciu si vyžiada úpravu verejného osvetlenia.
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K celkovým investičným nákladom je potrebné pripočítať aj cenu pozemkov, ktoré sa v dôsledku preložiek dostanú
do trvalého záberu alebo budú uhradené ako pozemky s vecným bremenom (ochranné pásma vedení).
Oranžový variant
Odhad
investičných
Stručný popis vyvolanej investície
Dĺžka [m]
nákladov
[€]
Preložka 22 kV vedenia (v.č.387)
3000
210 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.425)
3000
210 000
1,3-4,5
Preložka 1x110kV vedenia (č.7867 Medzibrod – Závadka)
3000
570 000
Preložka 2x110kV vedenia (č. 7861/7862 Medzibrod – Podbrezová)
3000
1 050 000
Preložka 2x110kV vedenia (č. 7863 Medzibrod – Podbrezová)
3000
1 050 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.386/387)
2000
190 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.308/382)
2000
190 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.391)
2000
140 000
4,5-6,7
Preložka 22 kV vedenia (v.č.425)
2000
140 000
Preložka 1x110kV vedenia (č.7867 Medzibrod – Závadka)
2000
380 000
Preložka 2x110kV vedenia (č. 7861/7862 Medzibrod – Podbrezová)
2000
700 000
Preložka 2x110kV vedenia (č. 7863 Medzibrod – Podbrezová)
2000
700 000
Preizolovanie 2x110kV (v.č. 7861/7862 Medzibrod – Podbrezová)
2 stožiare
2 800
6,7
Preizolovanie 2x110kV (v.č. 7863 Medzibrod – Podbrezová)
2 stožiare
2 800
Preizolovanie 2x110kV (v.č. 7907/7910 Podbrezová - Brezno)
2 stožiare
2 800
Suma
5 538 400
V dôsledku rozsiahleho stretu vedení s projektovanou cestou v km 1,3 – 6,7 sa predpokladá nová trasa vzdušných
vedení mimo komunikáciu.
Staničenie
cesty I/66
[km]

Červený variant
Odhad
investičných
Stručný popis vyvolanej investície
Dĺžka [m]
nákladov
[€]
0,0,
Verejné osvetlenie
300
8 700
0,3-0,8
Preložky 22kV vedení (v.č.382)
700
49 000
1,0
Preložka 22 kV vedenia (v.č.382)
200
14 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.386/387)
2000
190 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.308/382)
2000
190 000
Preložka 22 kV vedenia (v.č.391)
2000
140 000
2,0-4,4
Preložka 22 kV vedenia (v.č.425)
2000
140 000
Preložka 1x110kV vedenia (č.7867 Medzibrod – Závadka)
2000
380 000
Preložka 2x110kV vedenia (č. 7861/7862 Medzibrod – Podbrezová)
2000
700 000
Preložka 2x110kV vedenia (č. 7863 Medzibrod – Podbrezová)
2000
700 000
Preizolovanie 2x110kV (v.č. 7861/7862 Medzibrod – Podbrezová)
2 stožiare
2 800
4,4
Preizolovanie 2x110kV (v.č. 7863 Medzibrod – Podbrezová)
2 stožiare
2 800
Preizolovanie 2x110kV (v.č. 7907/7910 Podbrezová - Brezno)
2 stožiare
2 800
Suma
2 520 100
V dôsledku rozsiahleho stretu vedení s projektovanou cestou v km 2,0 – 4,4 sa predpokladá nová trasa vzdušných
vedení mimo komunikáciu.
Staničenie
cesty I/66
[km]
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Modrý variant
Staničenie
cesty I/66
[km]
0,0,
0,3-0,4
2,0-2,1
4,0
4,0
4,0
4,0

Stručný popis vyvolanej investície
Verejné osvetlenie
Preložka 22kV vedenia (v.č.382)
Preložka 0,4kV vedenia verejného rozvodu NN
Preložka 22 kV prípojky k TS (2 x 1MVA, areál podniku) (v.č.400)
Preložka murovanej trafostanice (2 x 1MVA, areál podniku)
Preložka 0,4kV vedenia – sekundárne vývody z TS
Verejné osvetlenie

Dĺžka [m]
300
200
100
100
0
neurčené
500
Suma

Odhad
investičných
nákladov
[€]
8 700
14 000
5 000
7 000
400 000
2 000
14 500
451 200

Nepredpokladá sa výrazný nárast trvalých záberov a nových ochranných pásiem.

Slaboprúdové vedenia
Preložky sa vykonajú v nutnom rozsahu. Preložky budú riešené tak aby vyhovovali výstavbe aj údržbe
vybudovanej cesty. Riešenia budú koordinované s ostatnými objektmi stavby, budú prerokovávané
a odsúhlasované počas prác na PD s investorom a správcami. V zmysle vyjadrení oslovených správcov trasa
križuje podzemné vedenia Slovak Telecomu. Polohu pod budúcimi mostnými objektmi je potrebné v ďalšom stupni
vytýčiť a zvážiť potrebu doplnenia preložiek s dôvodu prípadnej kolízie budúcimi mostnými oporami a piliermi
Oranžový variant
V km 2,160 dochádza ku križovaniu káblového vedenia, prechádza pod mostným objektom a v rámci štúdie sa
neuvažuje s preložkou.
V km 7,709 dochádza ku križovaniu káblového vedenia, prechádza pod mostným objektom a v rámci štúdie sa
neuvažuje s preložkou.
V km 8,470 dochádza ku križovaniu káblového vedenia, ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 110,0 m.
Červený variant
V km 0,186 a km 0,218 dochádza ku križovaniu káblových vedení , ktoré sa predpokladajú preložiť na dĺžku 100,0
m s vybudovaním chráničky dĺ. 45,0 m.
V km 0,552 a km 0,515 dochádza ku križovaniu káblových vedení , prechádzajú pod mostným objektom a v rámci
štúdie sa neuvažuje s preložkou.
V km 5,475 a km 5,010 dochádza ku križovaniu káblových vedení, prechádzajú pod mostným objektom a v rámci
štúdie sa neuvažuje s preložkou.
V km 6,321 dochádza ku križovaniu káblového vedenia, ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 110,0 m.
V km 6,955 dochádza ku križovaniu káblového vedenia, ktoré sa uloží do chráničky dĺ. 35,0 m.
Modrý variant
V km 0,200 dochádza ku križovaniu káblového vedenia, ktoré sa uloží do chráničky dĺ. 45,0 m.
V km cca 4,00 dochádza ku križovaniu káblových vedení , ktoré je potrebné preložiť v dĺ. 2x 300 m.
Preložky a ochrana plynovodov
Oranžový variant
V km 1,121 dochádza ku križovaniu existujúceho VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 MPa, Plynovod bude uložený do
chráničky dĺ. 50 m.
V km 2,031 dochádza ku križovaniu existujúceho VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 MPa, v uvedenom úseku je trasa
vedená na mostnom objekte a nepredpokladá sa jeho preložka.
V km 2,475 – 2,608 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa a je potrebné ho preložiť do novej
polohy na dĺžke cca 250m.
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V km 3,275 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa v uvedenom úseku je trasa vedená na
mostnom objekte a nepredpokladá sa jeho preložka.
V km 3,720 – 3,870 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa a je potrebné ho preložiť do novej
polohy na dĺžke cca. 150m.
V km 4,980 – 5,720 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa a je potrebné ho preložiť do novej
polohy na dĺžke cca. 860m. Súčasne je potrebné riešiť VTL prípojku DN 100, PN 2,5 Mpa do Podbrezovej v dĺžke
cca 180 m.
V km 3,720 – 3,870 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa a je potrebné ho preložiť do novej
polohy na dĺžke cca 150m.
V km 6,860 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 150, PN 2,5 Mpa – prípojka Piesok a je potrebné ho uložiť
do chráničky dĺ. 65 m.
V km 7,735 trasa križuje existujúci STL plynovod, DN 80, PN 0,1 MPa v uvedenom úseku je trasa vedená na
mostnom objekte a nepredpokladá sa jeho preložka.
V km 8,480 trasa križuje VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa, ktorý sa uloží do chráničky dĺ.50 m.
V km 8,490 trasa križuje STL plynovod, DN 80, PN 0,1 MPa, ktorý sa uloží do chráničky dĺ.50 m.
V km 8,639 trasa križuje VTL plynovod, trasa je vedená na mostnom objekte , nebude potrebné riešiť úpravu
plynovodu.
Červený variant
V km 0,8911 dochádza ku križovaniu existujúceho STL plynovodu PN 0,1 MPa, plynovod bude vedený pod
mostným objektom.
V km 2,578 dochádza ku križovaniu existujúceho VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 MPa, plynovod bude uložený do
chráničky dĺ.80 m.
V km 3,618 dochádza ku križovaniu existujúceho VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 MPa, plynovod bude prechádzať
pod mostným objektom.
V km 4,557 trasa križuje VTL plynovod, DN 150, PN 2,5 MPa - prípojku Piesok plynovod bude uložený do
chráničky dĺ.60 m.
V km 5,110 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa plynovod bude preložený do novej polohy
v km 5,045 v dĺžke 250 m.
V km 5,426 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa, plynovod bude prechádzať pod mostným
objektom.
V km 5,665 – 5,930 trasa križuje existujúci VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa a je potrebné ho preložiť do novej
polohy na dĺžke cca. 375m.
V km 6,328 trasa križuje VTL plynovod, DN 300, PN 2,5 MPa, ktorý sa uloží do chráničky dĺ.50 m.
V km 6,330 trasa križuje STL plynovod, DN 80, PN 0,1 MPa, ktorý sa uloží do chráničky dĺ.50 m.
V km 6,500 trasa križuje VTL plynovod, trasa je vedená na mostnom objekte , nebude potrebné riešiť úpravu
plynovodu.
Modrý variant
Trasa v zmysle vyjadrenia SPP a.s. nezasahuje do plynárenských vedení.
II.9.

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Cesta I/66 v prieťahu obcou Podbrezová je kritickým úsekom (km 120,800 – 123,000), na ktorom sa
v priebehu piatich rokov stali 4 smrteľné dopravné nehody. V súčasnosti má sledovaný úsek nevyhovujúce šírkové
usporiadanie cesty I/66 a parametre chodníka, nevhodné rozhľadové pomery v troch križovatkách a nepostačujúce
parametre pre radenie vozidiel v križovatke. V nevyhovujúcom stave je cestná kanalizácia v celom riešenom úseku
a začínajú sa viditeľné deformácie oporného múru. Požiadavka na vybudovanie obchvatu obce Podbrezová bola
zdôvodnená aj zvyšujúcou sa dopravnou intenzitou na ceste I/66 v úseku Banská Bystrica – Brezno.

II.10.

Celkové náklady :
variant oranžový :
variant červený :
variant modrý :

137 889 540 €
132 402 280 €
92 913 960 €
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II.11.

Dotknuté obce
Krajské mesto Banská Bystrica
Okresné mesto Brezno
Obec Predajná
Obec Podbrezová
Obec Horná Lehota
Obec Valaská

II.12.

Dotknutý samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj

II.13. Dotknuté orgány
Dotknutým orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je orgán
verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných
predpisov, podmieňujú povolenie činnosti. V tejto súvislosti sú to:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Banskobystrický samosprávny kraj, Úrad BBSK Banská Bystrica
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica – Obvodný úrad životného prostredia
Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Krajský lesný úrad Banská Bystrica
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Banská Bystrica
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Brezno
Obvodný úrad životného prostredia Brezno
Obvodný lesný úrad Brezno
Obvodný pozemkový úrad Brezno
Obvodný úrad odbor krízového riadenia Brezno
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Brezno
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica
Železnice SR, Bratislava
II.14.

Povoľujúci orgán:
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je
obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov. Na výstavbu preložky cesty vydáva povolenie:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Obvodný úrad životného prostredia Brezno
Obecný úrad Predajná
Obecný úrad Podbrezová
Obecný úrad Horná Lehota
Obecný úrad Valaská

II.15.

Rezortný orgán
Rezortným orgánom je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. ústredný orgán verejnej správy, do
ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie,
vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti. V zmysle prílohy č. 8 k zákonu
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tabuľky č.13 Doprava a telekomunikácie, je
rezortným orgánom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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II.16.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Zámer činnosti sa pripravuje s cieľom následného vydania územného rozhodnutia a stavebného
povolenia.
II.17.

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice
Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter činnosti sa nepredpokladá, že by navrhovaná stavba mala
vplyv na životné prostredie v okolitých štátoch.
III.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
ÚZEMIA

III.1.

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

PROSTREDIA DOTKNUTÉHO

III.1.1. Geomorfologické pomery
Záujmové územie podľa geomorfologického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí do:
Sústava
Alpsko-himalájska
Podsústava
Karpaty
Provincia
Západné Karpaty
Subprovincia
Vnútorné Západné Karpaty
Oblasť
Fatransko – tatranská oblasť / Slovenské rudohorie
Celok
Horehronské Podolie / Veporské vrchy
Podcelok
Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie / Čierťaž
Horehronské podolie je vnútrohorský krajinný celok v hornom povodí Hrona. Vytvára morfologickú
zníženinu pretiahnutého tvaru v smere východ-západ pozdĺž toku Hrona od Telgártu k Lučatínu. Zo severu je
ohraničený Nízkymi Tatrami, z juhu Slovenským rudohorím. Relatívne výškové rozpätie sa v Breznianskej kotline a
Heľpianskom výbežku pohybuje v rozpätí 31-100 m, inde 101-180 m, v obvodových častiach 181-310 m.
Maximálnu nadmorskú výšku v takmer 1000 metroch dosahuje v najvýchodnejšej časti, minimálnu 390 m pri
Lučatíne na nive Hrona.
Veporské vrchy majú amplitúdu reliéfu 101 – 640 m. Prevažná časť pohoria leží v nadmorskej výške 700
– 1100 m. Pod 700 m klesá územie iba v kotlinovite sa rozširujúcej doline Čierneho Hrona. Výšku 1100 m
presahuje Klenovský Vepor 1338 m, Čierťaž 1204 m, Železná brána 1164 m, a najmä najvyšší vrchol pohoria
Fabova hoľa 1439 m. Pre reliéf Veporských vrchov sú v centrálnej časti charakteristické široké plošiny, resp.
chrbty vo výške 1000 – 1100 m, ktoré sú oddelené hlbokými dolinami.
III.1.2. Geologické pomery
Podolie má veľmi pestré gologické zloženie. Na jeho stavbe sa podieľajú paleozoické, mezozoické, terciérne a
kvartérne horniny. Ide o starú subsidenčnú panvu, v ktorej útržkovitý výskyt centrálnokarpatského flyšu a
neogénnych pieskovcov svedčí o tom, že bola dotvorená počas treťohôr tektonicky a ďalej eróziou. Mladé
treťohorné pokryvné útvary dosahujú len niekoľko desiatok metrov a ležia priamo na sveroveporidnom kryštaliniku,
prípadne na útržkovite rozloženom mezozoiku v oblasti Heľpy. Úzke prielomové doliny, ktoré sa viažu na
mezozoikum muránskej série, kryštalinikum krakľovského a ľubietovského pásma, sa striedajú s menšími
kotlinkami tektonického pôvodu, vačšinou sú vyplnené terciérnymi sedimentmi s pokrovom kvartérnych riečnych
nánosov. Z nerastných surovín sú známe vápence pri Nemeckej a Valaskej, antimón pri Medzibrode, pyrity a
pyrkotúny pri Heľpe, zo stavebných surovín štrky. Rozčlenený pahorkatinný až vrchovinný reliéf je výsledkom
zarezávania sa Hrona a jeho prítokov počas najmladšieho neogénu až pleistocénu. Staré pliocénne dno podolia
tvoria sedimenty nazývané tiež hronská štrková formácia. V heľpianskom podolí sa pleistocénne riečne náplavy
Hrona zachovali len vo zvyškoch. Hlavnú výplň tvoria veľké náplavové kužele prítokov Hrona, stekajúcich z
Nízkych Tatier. Riečne terasy sú najlepšie zachované v Breznianskej kotline po oboch stranách Hrona, zvyšky sa
vyskytujú v Lopejskej kotline, kde nadväzujú na náplavové kužele prítokov Hrona. Riečna niva Hrona sa rozširuje
iba v Breznianskej kotline a v menších kotlinách podolia, inak je pomerne úzka.
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Veporské vrchy budujú kryštalické horniny najmä granitoidy a kryštalické bridlice. Z mladoprvohorných hornín
sa na neveľkých plochách vyskytujú metamorfované pieskovce a bridlice. Z mezozoických hornín
v severozápadnej časti vystupujú kremence, vápence a dolomity. Pôvodné neovulkanické horniny dnes existujú
len vo zvyškoch, napr. andezity v Klenovskom Vepri, andezitové tufy severne od Čierneho Balogu. V kryštaliniku je
častý výskyt zlomov a mylonitových zón.
Tektonika územia
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú predkvartérne horniny zastúpené paleozoickými,
mezozoickými, ktoré sú lokálne prekryté kvartérnymi sedimentami.
Predkvartérne horniny sú tektonicky porušené tektonickými líniami smeru SZ - JV a SV - JZ. Predpokladá
sa, že tektonicky predisponované je údolie Brezového potoka Hnusnej a Bystrianky.
Medzi Brezovým potokom a potokom Bystrianka sa predpokladá násunové línie medzi tektonickou
jednotkou hronika a veporika (variant fialový, červený, oranžový, zelený). Tektonická línia oddeľujúca veporikum od
paleozoika (kryštalinika) smeru SV - JZ sa predpokladá v trase modrého variantu. Pozdĺž tektonických línií sú
horniny tektonicky porušené a ich geotechnické parametre sú výrazne zhoršené (I/66 Podbrezová – obchvat,
Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia, GEOFOS, s.r.o., 2013).
Geodynamické javy
Ku geodynamickým javom endogénneho charakteru patria tektonické pohyby a seizmicita.
K najvýznamnejším exogénnym geodynamickým javom v okolí obchvatu patrí zosúvanie, zvetrávanie a erózia.
Nestabilné územia v rámci jednotlivých variantov sú v trase červeného variantu v okolí km 1,02; 1,23; 2,50,
v trase oranžového variantu v okolí km 3,00; 3,40; 3,60; 4,40; 5,00 a v trase modrého variantu v okolí km 0,95;
2,60.
Nevylučuje sa, že pri výraznej zmene klimatických podmienok a nevhodnom antropogénnom zásahu do
horninového prostredia môže nastať zaktivizovanie jednotlivých svahových deformácií.
Eróziou sú postihnuté bočné svahy toku Hrona, Veľkého Grapeľa a jeho pravostranného prítoku,
Vajskovského potoka, Brezového potoka, potoka Hnusné a Bystrianky.
Proces zvetrávania zasahuje do horninového masívu nerovnomerne. Zóna silno zvetraných hornín sa
predpokladá do hĺbky cca 5 - 8 - 10 m od povrchu terénu. (I/66 Podbrezová – obchvat, Inžinierskogeologická
a hydrogeologická štúdia, GEOFOS, s.r.o., 2013).
Seizmicita územia
Podľa prílohy STN EN 1998-1/NA/Z2 (73 0036) – sa územie zaraďuje do zdrojovej oblasti seizmického
rizika 3, hodnota referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR 0,63 m.s-2. Územie sa nachádza
v seizmickej oblasti so 6º MSK - 64 (Seizmotektonická mapa Slovenska).
Ložiská stavebných materiálov
Na území Banskobystrického kraja sa ťažia nerudné suroviny pre výrobu cementu, spracovanie
dekoračného a stavebného kameňa, tehliarsku výrobu a keramiku.
V prípade potreby je kamenivo možné
dovážať aj z miestnych lomov (Lom Ráztoka – dolomit, Lom Čierny Balog – štrkopiesky, Podbrezová – Lopej –
dekoračný kameň).
Prehľad výhradných ložísk nerastov Banskobystrického kraja (2003)
kataster
Názov ložiska
Druh nerastu
zásoby
Dolná Lehota
Dolná Lehota - Lom
Au, Ag rudy
18 kt
Jasenie

Jasenská Kyslá

W - rudy

2 881 kt

Sihla
Podbrezová-Lopej

Čierny Balog I
Lopej

191 kt
1 660 000 m3

Braväcovo
Šumiac
Pohorelá

Leňušská
Červená skala

granodiorit
Vápenec blokovo
dobývaný
Keramická pararula
Vápenec
granodiorit

Zdroj: Správa o stave životného prostredia Banskobystrického kraja za rok 2002 (SAŽP)
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ložisko neťažené,
neperspektívne
ložisko neťažené,
neperspektívne
ložisko vo výstavbe
ložisko neťažené,
neperspektívne
Neťaží sa
Ťažba prebieha
Neťaží sa
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III.1.3. Klimatické pomery
Sledovaná oblasť Horehronského podolia patrí do mierne teplej oblasti, ktorá je charakterizovaná
výskytom menej ako 50 letných dní za rok (s denným maximom teploty vzduchu ≥ 250 C). Oblasť patrí do okrsku
M5 (Atlas krajiny SR 2002), ktorý je charakterizovaný ako mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou,
dolinový, resp. kotlinový. Priemerné hodnoty januárových teplôt sú ≤ -30C, júlové teploty dosahujú priemerne ≥
160C . Priemerný ročný úhrn zrážok je 720-950 mm. Snehová pokrývka trvá 80-120 dní.
Pahorkatinná časť sledovaného územia (Veporské vrchy) patrí do chladnej oblasti s júlovým priemerom
teploty vzduchu < 160C, veľmi vlhkého, okrsku C1 – mierne chladného s priemernými teplotami v júli od 12 – 16 0C
III.1.4. Vodné toky
Podolie patrí k povodiu Hrona - hydrografickej osi územia, ktorá odvádza z podolia všetku vodu. Z väčších
nízkotatranských prítokov priberá Bystrianku, Vajskový potok a Jesenský potok, zo Slovenského rudohoria Hronec,
Rohoznú a Čierny Hron, z Poľany Hutnú. Podľa vodného režimu tokov, ovplyvneného klímou najmä okolitých
pohorí, patrí do stredohorskej oblasti, kde mesačné maximum prietok prechádza v súvislosti s topením sa snehu
od najnižších po pramenné vysokohorské polohy z apríla na máj. Prevažne porózne neogénne a kvartérne
sedimenty na dne Horehronského podolia obsahujú dostatočné množstvo podzemnej vody. Na tektonických
zlomoch, napríklad v Brusne, Jasení, Hornej Lehote, Mýte pod Ďumbierom, Beňuši, Bacúchu a Telgárte sa
vyskytujú minerálne pramene.
Rieka Hron je 298 km dlhý ľavostranný prítok Dunaja. Pramení pod Kráľovou hoľou nad Telgártom vo
výške okolo 980 m.n.m., do Dunaja ústí nad Štúrovom vo výške 112 m.n.m.
Plocha povodia je 5454 km2 Horný tok Hrona aj s prítokmi má až po Banskú Bystricu maximálnu vodnosť
v apríli, minimálnu vo februári, pripadne v júli a auguste, na strednom a dolnom úseku max. vodnosť v marci, min. v
júli. Koryto horného toku Hrona je stabilné, brehy sú zarastené vegetáciou. Stredný úsek bol miestami upravený,
koryto je prevažne prirodzene stabilizované, ale aj tak miestami zaplavuje poľnohospodársku pôdu. Vo Veľkých
Kozmálovciach je koryto prehradené kamennou nahádzkou, ktorá odráža vodu do závlahového kanála Perec.
Koryto dolného úseku je okrem miestnych úprav v niektorých obciach nestabilné, meandruje, brehy sú
podomieľané a vyše 12 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy je zaplavovanej. Výusťová trať je na dĺžke 6,5 km
upravená a zabezpečená hrádzami. Ľadové zápchy väčšieho rozsahu, ktoré spôsobujú zaplavovanie polí a
komunikácií, sa občas vyskytujú na strednom, ale najmä dolnom toku, kde tok meandruje. V hornej časti povodia
má Hron vodu veľmi čistú, len pod niektorými väčšími sídliskami a priemyselnými centrami prechádza na krátkych
úsekoch na vodu čistú. Medzi Dubovou a Žiarom nad Hronom je znečisťovanie odpadovými vodami badateľnejšie,
výrazné zhoršenie kvality je medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou.
Hron je v úseku od zaústenia Bystrice až po prameň upravovaný v celkovej dĺžke 27,627 km z dôvodu
ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica (Q100), Slovenská Ľupča (Q5,Q100), Brusno, Nemecká, Podbrezová,
Valaská, Brezno, Polomka a stabilizácie koryta. Čierny Hron je upravovaný v celej dĺžke toku 1,385 km za účelom
ochrany intravilánu obce Hronec a Čierny Balog a stabilizácie koryta. Vajskovský potok je upravovaný v celej dĺžke
toku 0,557 km za účelom ochrany intravilánu obce Lopej.
Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných
vodných tokov a vodárenských vodných tokov, patrí rieka Hron spolu s Čiernym Hronom, Vajskovským potokom
a Jasenským potokom medzi vodohospodársky významné toky. Čierny Hron, Vajskovský potok, Jasenský potok sú
zároveň vodárenskými vodnými tokmi.
Vodné plochy
V trase navrhovaných variantov preložky cesty I/66 sa nenachádzajú žiadne vodné plochy. Najbližšie
vodné plochy v území sú vodné nádrže Horná Lehota na potoku Hnusné.
Podzemná voda
Dotknuté územie obchvatu navrhovaným červeným a oranžovým variantom patrí do hydrogeologického
rajónu MG 076 Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadných svahov Nízkych Tatier. Trasa modrého variantu
zasahuje do rajónu MG 076 iba na začiatku trasy približne v km0,0-0,4 a na konci trasy približne v km3,7-4,0. V
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zmysle rámcovej smernice o vodách(Kullman, et al., 2005) patria podzemné vody rajónu do útvaru SK200290FKútvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd južných svahov Nízkych Tatier oblasti povodí Hron.
Po geologickej a hydrogeologickej stránke je rajón MG 076 rozdelený na dva odlišné čiastkové rajónyseverný a južný.
Severný čiastkový rajón je budovaný najmä kryštalinikom i mezozoikom synklinály Trangošky. Z
hydrogeologického hľadiska je severný čiastkový rajón málo zvodnený, pričom obeh podzemných vôd sa
sústreďuje na podpovrchovú zónu porušenia hornín a na mocný zvetralinový plášť. Napriek tomu drenážnym
vplyvom výrazne ovplyvňuje hydrogeologické pomery južného čiastkového rajónu.
V južnom čiastkovom rajóne, kde sú trasované červený a oranžový variant sú podľa Bezák, Biely (1997)
v sedimentoch mezozoika-veporika a hronika vymedzené hydrogeologické štruktúry v oblasti: 1.Mýto pod
Ďumbierom – Podbrezová - Valaská a Hronec, ktorú naprieč prerezáva Hron, 2. plošne najväčšou štruktúrou
v oblasti Podbrezová – Krpáčovo – Jasenie - Lopej s nadložnými vajskovskými karbonatickými zlepencami v
juhovýchodnej časti i pieskami a štrkmi hronskej štrkovej formácie a 3. štruktúrou v oblasti Brusno – Lopej -Bukový
diel - Pohronský Bukovec.
Jednotlivé hydrogeologické štruktúry vytvárajú zložitý hydraulický a hydrogeochemický systém, ktorý je
ovplyvnený okrem existencie viacerých zvodnených horizontov v hlavnej miere dvoma významnými poruchovými
pásmami a to poruchovým pásmom Z-V smeru (hronský zlom) tvoriacim severné obmedzenie mezozoika štruktúry
voči kryštaliniku tatrika a najmä vo vzťahu k trase obchvatu poruchovým pásmom SSV – JJZ smeru
prebiehajúceho naprieč štruktúrou v doline Vajskovského potoka tzv. vajskovský zlom zasahujúcim naprieč celou
spomínanou štruktúrou od Lopeja až do kryštalinika Nízkych Tatier. Vajskovské zlomové pásmo je odvodňované i
prameňmi sledovanými vrámci monitorovacej siete SHMÚ napr. prameňom Kráľa Matyáša v Lopeji i prameňmi
mimo trasy obchvatu v oblasti Dolnej Lehoty využívané ako vodárenské zdroje. Sumárna priemerná výdatnosť
prameňov vystupujúcich na zlomovom pásme Vajskovského potoka je 164,5 l.s-1 (Kullman, et al.1983).
Prevažná časť úseku trasy modrého variantu patrí do hydrogeologického rajónu MG 078 Mezozoikum
a predmezozoické útvary SV časti Zvolenskej kotliny a SZ časti Veporských vrchov (kolektív autorov Atlas krajiny,
2002), kde prechádza tektonickými jednotkami kryštalinika a veporika. V zmysle rámcovej smernice o vodách
(Kullman, et al., 2005) patria podzemné vody do útvaru SK200280FK-útvar puklinových a krasovo-puklinových
podzemných vôd Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodí Hron. (I/66 Podbrezová – obchvat,
Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia, GEOFOS, s.r.o., 2013).
Minerálne vody
Minerálne vody sa v území dotknutom navrhovanými variantnými riešeniami preložky cesty I/66
nevyskytujú. Najbližší evidovaný prameň v okolí je v Hronci prameň Hrončok.
III.1.5. Pôdne pomery
Plošné rozšírenie pôd sa zhoduje s povrchom, osobitnými vlastnosťami jeho substrátu a hĺbkou
podzemnej vody. Na pahorkatinných neogénnych sedimentoch, kvartérnych terasách náplavových kužeľoch sú na
hlinitých substrátoch ilimerizované pôdy oglejené, na ílovito-hlinitých až ílovitých substrátoch pseudogleje, na
menších plochách so zahlinenými štrkmi hnedé pôdy nenasýtené (kyslé), na riečnych nivách nivné pôdy glejové.
Horehronské podolie je silne odlesnené najmä v Breznianskej kotline a vo východnej časti, kde 65 percent zaberajú
trávnaté plochy, 25 percent oráčiny a 10 percent neúrodná a zastavaná pôda.
Vo Veporských vrchoch sa vyskytujú do výšky 700 – 800 m n.m. hnedé pôdy nenasýtené, vo výške nad
900 m n.m. hnedé pôdy podzolované. Na vápencových horninách sú rozšírené rendziny. Vyše 55% územia
Veporských vrchov je zalesnená. Orná pôdy zaberá väčšie plochy okolo Čierneho Balogu, inde prevažujú lúky
a pasienky.
Podbrezová - podľa ÚPN obce Podbrezová sa v katastri obce vyskytujú pôdy, ktoré sú podľa kódu BPEJ zaradené
do 5 až 9. skupiny. Jedná sa o menej kvalitné pôdy, ktoré nepatria ku chráneným:
Skupina Kvalita pôdy
5
fluvizeme glejové, stredne ťažké (lokálne ľahké)
6
luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových a polygénnych hlinách, na
povrchu stredne ťažké
8
gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké
9
kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch 12 – 250, stredne ťažké až ťažké
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III.1.6. Rastlinstvo
Z hľadiska fytogeografického členenia územia Slovenska patrí rastlinstvo študovaného územia do bukovej
zóny, kryštalicko – druhohornej oblasti okresu Veporské vrchy a Horehronské Podolie. (Atlas SR, 2002).
Základnú predstavu o vegetačnom kryte sledovaného územia poskytuje Geobotanická mapa ČSSR
(Michalko 1986). Znázorňuje prirodzenú vegetáciu, teda taký vegetačný kryt, ktorý by sa vyvinul na území, keby do
vývojového procesu nezasahoval človek svojou činnosťou. Podľa tohto materiálu sa v širšom okolí záujmového
územia nachádzajú nasledovné jednotky rekonštruovanej prirodzenej vegetácie :
Al – lužné lesy podhorské a horské
V doline rieky Hron v sledovanej oblasti sú prevládajúcou jednotkou. Vyskytujú sa popri rieke Hron ako aj
pri jeho ľavo a pravostranných prítokoch – Jaseniansky potok, Vajskovský potok, Čierny Hron, Brezový potok.
Jednotka združuje pobrežné jelšové a jaseňovo – jelšové lužné lesy podzväzu Alnenion glutinoso – incanae,
spoločenstvá krovitých vŕb a všetky ich vývojové štádiá, ktoré sa vyskytujú od nižších podhorských polôh až do
horského stupňa (do výšky 1000 – 1200 m n.m.n.). Viažu sa na alúviá potokov podmáčaných prúdiacou
podzemnou vodou alebo ovplyvňovaných častými povrchovými záplavami. Krovinnú vrstvu tvoria vŕba trojtyčinková
(Salix triandra), v. purpurová (S.purpurea), v. košikárska (S.viminalis) a lokálne aj v. sivá (S.cineraea).
V stromovom poschodí dominuje jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Vŕba krehká (S.fragilis), jaseň štíhly (Fraxinus
excelsior), brest horský (Ulmus glabra) a javor horský (Acer pseudoplatanus) sú len primiešanými drevinami.
F – bukové lesy kvetnaté
Bukové lesy kvetnaté plošne nadväzujú na predchádzajúcu jednotku z južnej časti od Veporských vrchov.
Jednotka zahŕňa klimaxové eutrofné bukové a zmiešané jedľovo – bukové lesy na hornej hranici podhorského
stupňa a v horskom stupni na všetkých geologických podložiach, s výbornými hlbokými humóznymi pôdami.
Prevládajúcou drevinou je buk, na dolnej hranici výskytu jednotky sa sporadicky vyskytuje ešte aj dub zimný
(Quercus petraea), zriedkavo hrab obyčajný (Carpinus betulus). Stálou prímesou býva javor horský (Acer
pseudoplataus), j.mliečny (A.platanoides), brest horský (Ulmus glabra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a lipa
malolistá (Tilia cordata), zriedkavo smrek obyčajný (Picea abies). Jednotka má bohato vyvinuté krovinné
poschodie, vyskytuje sa baza čierna (Sambucus nigra), baza červená (S.racemosa), bršlen európsky (Euonymus
europaeus), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), egreš obyčajný (Grossularia uva – crispa).
C – dubovo – hrabové lesy karpatské
V sledovanej oblasti nadväzuje priamo na lužné lesy podhorské a horské zo severnej strany od Nízkych
Tatier. V súčasnosti z nich ostali len zvyšky, najmä v severných kotlinách, na rovinách a v nížinách, ktoré sú vo
veľkej miere antropogenizované. Dnešné zastúpenie drevín je výsledkom dlhodobého pôsobenia človeka. Druhové
zloženie týchto lesov je bohaté. V stromovom poschodí prevládajú dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný
(Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre) , lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (T.platyphylos),
čerešňa vtáčia (Cerasus avium) . Vtrúsený je dub žltkastý, krovinné poschodie tvoria zimolez obyčajný, svíb
krvavý, lieska obyčajná, vtáčí zob obyčajný, hloh jednosemenný a hloh obyčajný.
Pi – Bukovo – borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá
V Západných Karpatoch sa zachovali lesy s Pinus sylvestris v stredohorských až horských oblastiach.
Považujú sa za relikty z doby poľadovej. Zachovali sa na miestach, kde sa nemohli vytvoriť súvislé zapojené
porasty , najmä lesné a krovinné. Ich stanovišťami sú predovšetkým temená, hrebene, strmé svahy a skaly,
prípadne aj sute na vápencoch a dolomitoch. V Západných Karpatoch sú rozšírené v bukovom a spodnom
smrekovom vegetačnom stupni, často ich možno nájsť aj v dubovom stupni na severných expozíciách. Vedúcou
drevinou je dub, vo vyšších polohách buk, borovica je vtrúsená.
CF – bukové lesy vápnomilné
Jednotka zahŕňa bukové a zmiešané lesy na rendzinách rozšírené na strmých sklaných vápensových
svahoch v podhorskom a nižšom horskom stupni. Je paralelnou jednotkou kvetnatých podhorských bučín
vyskytujúcich sa prevažne na nevápencovom geologickom podloží a na hlbokých pôdach. Ťažiskom výskytu sú
výšky 600 – 1000 m. n.m., horná hranica vystupuje do výšky 1300 m. n.m., v Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre až
1400 m.n.m. Vyskytujú sa tu sutinové dreviny: lipy, javory, čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jarabina mukyňa
(Sorbus aria), jarabina brekyňa (Sorbus torminalis), muchovník (Amelanchier ovalis) mahalebka (Cerasus
mahaleb).
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At – Lipovo – javorové lesy
Zmiešané javorovo – jaseňovo – lipové lesy na kamenistých svahoch, sutinách a rozváľaných sklaných
chrbtoch alebo hrebeňoch sú rozšírené takmer vo všetkých pohoriach na Slovensku. V sledovanom území sa
vyskytujú len na severných svahoch kopca Belohrad, zvažujúcich sa k rieke Hron. Pre tieto spoločenstvá sú
v stromovom poschodí charakteristické tzv. sutinové dreviny, ktoré sú dobre prispôsobené kamenistému podložiu:
javor mliečny (Acer platanoides), j. horský (A.pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia cordata), l. veľkolistá
(T.platyphyllos), brest horský (Ulmus glabra), jaseň štíhly (Fraxinus escelsior) a viac alebo menej primiešané hrab,
dub, a javor poľný. Lesy majú pôdoochranný význam.
Reálna vegetácia
Súčasná vegetácia je významne pozmenená antropogénnou činnosťou človeka. Zachované sú zvyšky
lužného lesa v alúviu Hrona. K najhodnotnejším lokalitám môžeme zaradiť ochranné lesy, ktoré sa vyskytujú
v južnej časti od obce Podbrezová v trase modrého variantu. V trase oranžového a červeného variantu boli súvislé
lesné komplexy ťažobnou činnosťou postupne zmenené na pasienky.
III.1.7. Živočíšstvo
Zo zoogeografického hľadiska (Atlas krajiny SR, 2002) z hľadiska limnického cyklu patrí študované
územie do pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej časti. Z hľadiska terrestrického
biocyklu patrí dotknutá oblasť do provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku.
Živočíšstvo Horehronského podolia je viazané na pasienky, lesy a toky. V rieke Hron žije spoločenstvo
pstruhového a lipňového pásma - pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh dúhový (Salmo gairdneri
irideus), hlaváč obyčajný (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), lipeň obyčajný (Thymallus
thymallus), podustva obyčajná (Chondrostoma nasus), slíž obyčajný (Noemacheilus barbatulus), ploska pásavá
(Alburnoides bipunctatus), mrena obyčajná (Barbus barbus) a mrena stredomorská (Barbus meridionalis), hlavátka
obyčajná (Hucho hucho). Z ploských červov v nej žije ploskuľa potočná (Planaria gonocephala), z mäkkýšov
Pisidium milium, z hmyzu pošvatka obyčajná (Perla abdominalis). Blízko Brezna bola zistená mihuľa potiská
(Eudontomyzon danfordi). Suchozemské živočíchy podolia predstavuje mäkkýš Pupilla bigranata žijúci s skalných
stepných oblastiach, z chrobákov bystruška ploská (Carabus linnei), bystruška zlatá (Carabus auronitens), lajniak
jarný (Geotrupes vernalis), hrobárik obyčajný (Necrophorus vespillo), z motýľov vidlochvost feniklový (Papilio
machaon), babôčka admirálska (Vanessa atalanta), perlovec veľký (Brenthis aglaja), zo sieťokrídlovcov
Hypochrysa nobilis. Z plazov často možno vidieť jaštericu živorodú (Lacerta vivipara) a vretenicu obyčajnú (Vipera
berus). Okolo vôd poletuje vodnár obyčajný (Cinclus cinclus) a trasochvost horský (Motacilla cinerea), v lesoch žije
jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra), orešnica
perlavá (Nucifraga caryocatactes) a škovránik stromový (Lullula arborea), niekoľkokrát bol spozorovaný vzácny orol
hrubozobý (Aquila clanga). Pri vodách je už pomerne vzácna vydra riečna (Lutra lutra) a tchor norok (Putorius
lutreola), ďalej tu žije líška obyčajná (Vulpes vulpes), kuna hôrna (Martes martes), hranostaj obyčajný (Mustela
erminea) a ďalšie.
V území európskeho významu SKUEV1303 Alúvium Hrona sú predmetom ochrany chránené druhy živočíchov:
kunka žltobruchá (Bombina variegata), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus),
mihuľa (Eudontomyzon vladykovi), hlavátka podunajská (Hucho hucho), vydra riečna (Lutra lutra), netopier
obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), mlok karpatský (Triturus montandoni).
III.1.8. Charakteristika biotopov a ich významnosť
Na základe podladov, ktoré poskytla ŠOP SR Správy NAPANT (06. 2013 - trasa červeného a oranžového
variantu) a na základe orientačného krátkodobého prieskumu územia (trasa modrého variantu) ktorý bol vykonaný
ŠOP SR Správa CHKO Poľana (07. 2013), sa v sledovanom území nachádzajú nasledovné biotopy európskeho
a národného významu (charakteristika je čerpaná z Katalógu biotopov Slovenska, DAPHNE 2002):
Biotopy európskeho významu:
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91EO)
Jaseňovo-jelšové lesy lemujú brehy riek a potokov v podhorských polohách. Pre biotop sú charakteristické
pravidelné záplavy povrchovou vodou alebo zamokrenie podzemnou vodou. V horských oblastiach na horných
tokoch ubúda zastúpenie jaseňa štíhleho a jelšu lepkavú strieda jelša sivá. V podraste prevládajú druhy znášajúce
trvalé alebo prechodné zamokrenie.
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Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180)
Vyskytujú sa na vápencovom podloží alebo na minerálne bohatších silikátových horninách. Krovinové poschodie je
bohato vyvinuté. V synúzii bylín sa dominantne uplatňujú nitrifilné a heminitrifilné druhy.
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
Hnojené jedno až dvojkosné lúky. Vyskytujú sa v alúviách veľkých riek, na svahoch, násypoch, na miestach
bývalých polí, na zatrávnených úhoroch a v ovocných sadoch – na slabo kyslých až neutrálnych, stredne hlbokých
až hlbokých, mierne vlhkých až mierne suchých pôdach s dobrou zásobou živín. V druhovej skladbe prevažujú
krmovinársky hodnotné vysokosteblové trávy - Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Alopecurus pratensis
(psiarka lúčna), Trisetum flavescens (trojštet žltkastý), Anthoxanthum odoratum (tomka voňavá), Festuca rubra
(kostrava červená).
Ls 5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy (9130)
Veľkoplošne a hojne rozšírené v podhorskom stupni v nadmorskej výške 300 – 1200 m. Mezotrofné a eutrofné
porasty nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo – bukových lesov spravidla s bohatým, viacvrstvovým bylinným
podrastom tvoreným typickými lesnými tieňomilnými druhmi s vysokými nárokmi na pôdne živiny. Porasty sú
charakteristické vysokým zápojom drevín, pri podhorských bučinách s chýbajúcim alebo slabo vyvinutým
krovinným poschodím. Charakteristické druhy: Abies alba (jedľa biela), Acer pseudoplatanus (javor horský),
Daphne mezereum (lykovec jedovatý), Fagus sylvatica (buk lesný), Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Ribes
uva – crispa (ríbezľa egrešová), Aconitum moldavicum (endemit prilbica moldavská), Carex pilosa (ostrica chlpatá),
Dentaria bulbifera (zubačka cibuľkonosná), Galium odoratum (lipkavec marinkový), mnohé ďalšie.
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)
Krovinné poschodie je slabo vyvinuté, tvoria ho najmä zmladzujúce jedince hlavných drevín. V poschodí bylín
prevažujú acidofilné a oligotrofné druhy. Druhové zloženie: Abies alba (jedľa biela), Betula pendula (breza
previsnutá), Fagus sylvatica (buk lesný), Picea abies (smrek obyčajný), Pinus sylvestris (borovica lesná), Quercus
patraea (dub zimný), mnoho druhov bylín. Vyskytujú sa v podhorskom a horskom stupni 350 – 1200 m.n.m.
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9140)
Bukové alebo zmiešané (dub, jedľa, smrek, borovica, javory) lesy s prevahou buka na strmých skalnatých svahoch
s rendzinovými pôdami na podloží karbonátových hornín budovaných z vápencov, dolomitov, travertínov
a vápnitých flyšov. Majú bohaté krovinné poschodie. V bylinnej vrstve sa uplatňujú druhy rôznych ekologických
skupín – lesostepné vápnomilné, mezotrofné, ale aj oligotrofné druhy a prvky kvetnatých bučín. Druhové zloženie:
Abies alba (jedľa biela), Betula pendula (breza previsnutá), Fagus sylvatica (buk lesný), Picea abies (smrek
obyčajný), Pinus sylvestris (borovica lesná), Quercus patraea (dub zimný), Sorbus aria (jarabina mukyňová), Swida
sanguinea (svíb krvavý), Taxus baccata (tis obyčajný), Tilia cordata (lipa malolistá), bohatý bylinný podrast.
Biotopy národného významu:
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky
Dvoj až trojkosné striedavo vlhké lúky v krátkodobo zaplavovaných alúviách menších riek a potokov
a v podmáčaných terénnych depresiách nížin podhorského stupňa. Porasty sú bujné, druhovo pomerne chudobné,
charakteristické spoločným výskytom vlhkomilných a suchomolných druhov. Veľmi citlivo reagujú na zmeny
vodného režimu pôdy, čo sa prejavuje vo veľkej premenlivosti druhového zloženia v rámci jedného stanovišťa.
V porastoch prevládajú vysoké trávy, väčšinou psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), a na suchších stanovištiach
kostrava lúčna (Festuca pratensis). Typická je zvýšená hladina podzemnej vody najmä v jarnom období, v letnom
období pôdy zvyčajne presychajú.
Významné migračné koridory živočíchov
Migračné koridory živočíchov sú v krajine vo všeobecnosti sústredené najmä okolo vodných tokov a ich
sprievodných porastov, na okrajoch súvislých lesných porastov na rozhraní s trvalými trávnymi porastmi, pozdĺž
líniových prvkov vegetácie – remízy, medze, sprievodná vegetácia poľných ciest. V širšom okolí dotknutého územia
sa nachádzajú významné migračné koridory definované v územnom systéme ekologickej stability ako biokoridory
nadregionálneho a regionálneho významu, ktoré vedú cez hrebeňové partie okolitých kopcov a vzájomne prepájajú
jednotlivé časti pohorí cez biocentrá. Priamo v území, dotknutom navrhovanou činnosťou sa nachádza
najvýznamnejší hydricko – terestrický biokoridor – rieka Hron, ktorý má nadregionálnu významnosť. Ostatné prvky
štruktúry krajiny, ktoré môžu plniť funkcie migračných koridorov, majú len lokálnu významnosť.
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III.2.

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

III.2.1. Krajina
Horehronské podolie predstavuje typ pahorkatinnej krajiny prechádzajúcej do vrchoviny. Veporské vrchy
predstavujú typ hornatinnej až podhôľnej prevažne lesnatej krajiny s riedkym osídlením prevažne
kopaničiarskeho typu.
III.2.2. Štruktúra krajiny
Súčasná štruktúra krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráža využitie prírodnej krajiny
človekom. Výsledkom takéhoto antropického pôsobenia v krajine je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré
spolu s prírodnými prvkami dotvárajú celkovú mozaiku súčasnej krajinnej štruktúry. Plošný rozsah a fyziognómia
prvkov súčasnej krajinnej štruktúry závisia od funkcie, ktorú v krajine plnia. V súčasnej krajinnej štruktúre
sledovaného územia vystupujú nasledovné prvky :
- trvalé trávne porasty,
- nelesná stromová a krovitá zeleň, líniová zeleň,
- súvislé lesné porasty,
- vodné toky a vodné plochy,
- poľnohospodárske prvky,
- priemyselné prvky,
- energovody a produktovody,
- vodohospodárske prvky,
- sídelné prvky,
- dopravné prvky,
- rekreačno – oddychové, športové a kultúrno – historické objekty.
III.2.3. Scenéria krajiny
V scenérii krajiny sa striedajú poľnohospodársky obrábané plochy s plochami pasienkov s roztrúsenou
krajinotvornou vegetáciou, súvislými lesnými komplexami, vodným tokom Hrona so sprievodnými porastmi,
vidieckymi sídlami, ale aj priemyselnými štruktúrami na pozadí malebných južných svahov Nízkych Tatier. V type
pahorkatinnej krajiny sú človekom vytvorené a využívané prvky viac – menej vo vyváženom stave s prírodnými
ekologicky významnými prvkami.
Za scenericky najhodnotnejšie prvky sa považujú najmä prírodné prvky – lesy, prirodzené vodné toky so
sprievodnou vegetáciou, rozptýlená nelesná drevinná vegetácia. Štruktúry kultúrnej krajiny – degradované
pasienky, oráčiny, ruderálne spoločenstvá sú scenericky menej pôsobivé a za negatívne najmenej hodnotné sú
považované sídla a priemyselné areály, komunikácie a ďalšie prevažne technické diela.
III.2.4. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
III.2.4.1.

Chránené územia a ochranné pásma podľa z. č. 543 / 2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny

Trasy navrhovaných variantov preložky cesty I/66 (v prípade modrého variantu len na začiatku úseku) sú
vedené územím, ktoré je súčasťou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry (OP NAPANT). Platí v ňom 2.
stupeň ochrany podľa zákona NRSR č. 543/2002 Z.z. Hranica ochranného pásma prebieha súbežne s pravým
brehom rieky Hron.
Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 119/78 Zb. zo dňa 14. júna 1978 v
znení zákona SNR č. 1/1995 Zb. Nariadením vlády SR č. 182/1997 Z.z. zo dňa 17. júna 1997 boli upravené a
novelizované hranice národného parku a jeho ochranného pásma. NAPANT sa rozprestiera na ploche 81 095 ha, s
ochranným pásmom na ploche 129 215 ha. Najvyšším končiarom je Ďumbier, 2043 m n.m. Popri Vysokých
Tatrách sú najvýznamnejšie turistické a lyžiarské centrum Slovenska. Morfologicky sa delia na dva podcelky :
Ďumbierske a Kráľovohoľské Tatry. Na severe ich ohraničuje Liptovská kotlina, Kozie chrbty a Hornádska kotlina,
na východe Slovenský raj, na juhu Horehronske podolie, na západe Veľká Fatra a Starohorské vrchy. Tvoria ich
kryštalické horniny a druhohorné usadeniny. Hlavný hrebeň sa delí na dve časti. Západná časť sa začína nad
Hiadeľským sedlom výrazným masívom Prašivej a končí sa v sedle Čertovica 1238 m. Vyznačuje sa hôľnato-
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skalnatým povrchom. Najmohutnejšie pôsobí centrálna časť medzi Chabencom 1955 m a Ďumbierom 2043m najvyšším vrchom pohoria. V NAPANT-e platí 3. stupeň ochrany.
V katastroch dotknutých obcí sa nachádzajú maloplošné chránené územia, ktorých územie nie je
navrhovanými variantmi riešenia vôbec dotknuté, jedná sa o prírodné rezervácie (PR) a prírodné pamiatky (PP):
- PR Predajnianska slatina (ochranné pásmo 100 m, zasahuje do katastra obce Podbrezová)
- PP Jajkovská sutina (k.ú. Predajná, OP 60 m)
- PP Predajnianske vodopády (k.ú. Predajná, OP 60 m)
Mokrade
Za mokrade sa považujú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to
územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými,
stojatými aj tečúcimi. Medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na
povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.
V okrese Brezno sú identifikované lokality s mokradnými spoločenstvami na rôznej hierarchickej úrovni.
Vyskytujú sa tu 3 mokrade národného významu, 17 regionálne významných mokradí a 14 lokálne významných
mokradí.
V katastroch dotknutých obcí, resp. v širšom okolí navrhovaných variantov obchvatu Podbrezovej sa
nachádzajú:
Regionálne významné mokrade:
Por.č.
Katastrálne územie
24
Predajná
25
Predajná
27
Valaská, Hronec
32
Dolná Lehota
36
Hronec

Názov mokrade
PP Predajnianske vodopády
PR Predajnianska slatina
PP Kamenistý potok
Za grúňom
Pod sútokom Čierneho Hrona s Kamenistým potokom

Lokálne významné mokrade
Por.č.
Katastrálne územie
75
Hronec
76
Hronec
78
Hronec
80
Hronec
85
Valaská

Názov mokrade
Čierny Hron, pravobrežná niva nad kótou 517,4
Čierny Hron, ľavobrežná niva, kóta 511,3
Čierny Hron, pravobrežná niva
Hruškovo
Valaská

Územia NATURA 2000
NATURA 2000 je názov pre európsku sústavu chránených území, ktorej vytvorenie vyplýva z legislatívy Európskej
únie. Hlavným cieľom NATURA 2000 je vytvorenie a zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.
Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:
- územia európskeho významu (ďalej len SKÚEV) vymedzené podľa smernice o biotopoch
- chránené vtáčie územia (ďalej len SKCHVÚ) vymedzené podľa smernice o ochrane vtáctva.
V hodnotenom území navrhovanej činnosti sa nachádza územie európskeho významu :
SKÚEV 1303 Alúvium Hrona
(rozloha 244,93 ha), ktoré zahŕňa tok rieky Hron s priľahlými porastmi v katastroch : Banská Bystrica, Šalková,
Brezno, Brusno, Lučatín, Medzibrod, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka, Slovenská Ľupča
Valaská. Predmetom ochrany sú biotopy 91EO* Lužné vŕbovo – topoľové lesy a chránené druhy živočíchov
vymenované v časti III.1.8. Modrý variant priamo zasahuje do územia európskeho významu SKÚEV 1303 Alúvium
Hrona a to v km 0,441 a v km 3,887 a to výstavbou a následnou prevádzkou mostných objektov.
Severne od dotknutého územia sa nachádzajú :
- SKÚEV0302 Ďumbierske Tatry
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- SKÚEV1302 Ďumbierske Tatry (doplnok k pôvodnému ÚEV)
- SKCHVU 018 Nízke Tatry
Tieto územia sú dostatočne vzdialené z dosahu pôsobenia navrhovanej činnosti.
III.2.4.2. Chránené územia a ochranné pásma podľa z. č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona
Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Veľká časť Nízkych Tatier je vyhlásená za chránenú vodohospodársku oblasť. Na tomto území je viacero
významných vodných zdrojov pitnej vody. K najdôležitejším patria vyvieračky v oblasti Jelenec - Donovaly určené
pre Zvolenskú kotlinu, v závere Bystrej doliny pre Brezno s okolím, v Demänovskej doline pre oblasť Liptova, v
okolí Liptovskej Tepličky pre oblasť Popradu. V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí
všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a ochrany ich zásob.
V súlade s vodným zákonom sa v dotknutom území uplatňujú ešte ochranné pásma vodárenských zdrojov
Osrblie, Chvatimech a Prameň kráľa Matyáša a vodných tokov Hron (10 m od brehovej čiary) a menších vodných
tokov (5 m od brehovej čiary).
III.2.4.3. Chránené územia a ochranné pásma podľa z. č. 44/1988 Z.z. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších úprav
Do k.ú. obce Podbrezová zasahuje Chránené ložiskové územie Lopej I určené na ochranu výhradného
ložiska vápenca blokovo dobývateľného.
III.2.4.4. Chránené územia a ochranné pásma podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
V území dotknutom navrhovanými variantnými riešeniami obchvatu obce Podbrezová sú evidované
ochranné lesy. Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa podľa zákona o lesoch
(§5, ods.2):
a) chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia,
b) použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa,
c) neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
d) zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových horizontov
pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
e) vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení ich využitia na iné účely,
f) umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom.
Podľa § 6 zákona, pri územnom plánovaní vykonávanom podľa stavebného zákona sú ich spracovatelia povinní
dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní
navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky
alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov.
Podľa §10 zákona tvoria ochranné pásmo lesa pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
III.2.4.5. Technické ochranné pásma
Ochranné pásmo skupinového vodovodu 5 m po oboch stranách potrubia.
Ochranné pásmo zásobného potrubia verejného vodovodu 3 m po oboch stranách potrubia.
Ochranné pásmo hospodárskeho dvora 150 m.
Ochranné pásmo cintorína 50 m.
Ochranné pásmo železnice 60 m od osi krajnej koľaje.
Ochranné pásmo ciest I. triedy – 50 m od osi komunikácie.
Ochranné pásmo ciest II. triedy – 25 m od osi komunikácie.
Ochranné pásmo ciest III. triedy – 20 m od osi komunikácie.
Ochranné pásmo okolo transformátorových staníc 110/22 kV – 35 m, 22/0,4kV – 10 m.
Ochranné pásmo vzdušného vedenia 110 kV – 15 m, 22kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu.
Ochranné pásmo telekomunikačných káblov 1,5m – 3 m od osi kábla na každú stranu.
Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu DN 300 PN 2,5 MPa 20m na každú stranu.
Ochranné pásmo RS plynu 8 m od oplotenia.
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Všetky ochranné pásma výroby a priemyselných prevádzok podľa ich druhu.
III.2.5. Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených
systémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine a vytvára
predpoklady pre udržanie a zlepšenie ekologickej stability krajiny a životného prostredia človeka. Základ tohto
systému tvoria biocentrá a biokoridory rôznej hierarchickej úrovne.
Základom pre spracovanie problematiky územného systému ekologickej stability územia sú dokumentácie
ochrany prírody – Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability, ÚPN VÚC Banskobystrického
kraja a ÚPN doknutých obcí.
Podľa ÚPN VÚC Banskobystrického kraja na nadregionálnej úrovni sa v širšom zázemí dotknutého
územia v rámci okresu Brezno nachádzajú nasledovné prvky :
jadrové územie európskeho významu – NP Nízke Tatry, Ďumbierska časť,
biocentrum nadregionálneho významu – NP Nízke Tatry, Ďumbierska časť,
biocentrum regionálneho významu Horné lazy,
biocentrum regionálneho významu Mitrová,
biokoridor nadregionálneho významu – hydricko – terestrický, vodný tok Hron,
biokoridor regionálneho významu – hydricko – terestrický, vodný tok Čierny Hron,
biokoridor regionálneho významu – terestrický – Mitrová – Hronec – Horné lazy,
biokoridor regionálneho významu – terestrický – Horné lazy – Beňuška – Čertovica,
biokoridor regionálneho významu – hydricko – terestrický – Jasenický potok,
biokoridor regionálneho významu – hydricko – terestrický – Kamenistý potok,
ÚPN obce Predajná vyčlenil nasledovné prvky ÚSES:
biokoridor nadregionálneho významu – terestrický Nízke Tatry – Poľana – Slovenský raj,
biokoridor nadregionálneho významu hydrický – rieka Hron,
biokoridor regionálneho významu Jaseniansky potok,
biokoridory lokálneho významu – potoky Čelno, Zahrušková, Pod Bôrovie, prítok Jasenianskeho potoka,
biocentrum regionálneho významu Predajnianska niva,
biocentrá lokálneho významu Gliaň, Žiare, Grapeľ, Pod holým vrchom, Čierťaž, Belice,
ÚPN obce Podbrezová v katastri obce nevyčlenil prvky ÚSES lokálneho významu:
biokoridor nadregionálneho významu hydrický – rieka Hron
biocentrum regionálneho významu Mitrová
biokoridor regionálneho významu – terestrický – Mitrová – Hronec – Horné lazy,
Valaská
biokoridor regionálneho významu – terestrický – Mitrová – Hronec – Horné lazy,
biocentrum regionálneho významu Horné lazy,
III.3.

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia

III.3.1. Obyvateľstvo
Navrhovaná investícia preložka cesty I/66 je umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno.
Navrhované variantné riešenia prechádzajú cez katastrálne územie obcí:
- Predajná
- Podbrezová
- Horná Lehota
- Valaská
Okres Brezno
Nachádza sa v geometrickom strede Slovenska a susedí až s 10-timi okresmi. Rozloha okresu je 1265
km2 a je šiesty najväčší okres na Slovensku.
Región okresu tvorí mesto Brezno a 29 obcí. Hustotu zaľudnenia má veľmi nízku, nedosahuje ani polovicu
celoslovenského priemeru. Obyvateľstvo sa skoncentrovalo v strede okresu pozdĺž komunikácie v doline Hrona.
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Rozsiahle horské oblasti Nízkych Tatier na severe a Slovenského rudohoria na juhu sú takmer ľudoprázdne. Okres
mal ku koncu roka 2011 64 076 obyvateľov.
Predajná
Obec Predajná je územne vymedzená hranicami na západe s obcou Nemecká, na severe Jasenie, Dolná
a Horná Lehota, na východe Podbrezová, na juhu Osrblie, Ľubietová a Brusno. Obec Predajná tvoria katastre
Kramlište a Predajná.
PREDAJNÁ
Rozloha v m2
Hustota osídlenia na km2
Počet obyvateľov k 31.12.2011
Podiel obyvateľov predproduktívneho veku
Podiel obyvateľov produktívneho veku
Podiel obyvateľov poproduktívneho veku
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2001
Trvalo obývané domy spolu
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov spolu

Okres : Brezno
23 203 123
58
1354
179
839
336
671
371
4

Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

Na území dnešnej Predajnej existovalo osídlenie už v štvrtohorách, o čom nasvedčujú archeologické nálezy na
lokalite Hrádok. Prvá historická písomná zmienka o obci pochádza z roku 1284. Predajná patrila Ľupčianskemu
panstvu. Obyvateľstvo ťažilo železnú rudu, neskôr sa živilo prácou v lesoch, chovom dobytka a oviec.
Podbrezová
Obec Podbrezová susedí na severe s obcami Dolná Lehota, Horná Lehota, na východe s obcami Valaská
a Hronec, z juhu s obcou Osrblie a na západe s obcou Predajná. Obec Podbrezová je tvorená katastrálnymi
územiami Chvatimech, Lopej, Podbrezová, Skalica , Štiavnička a Vajsková.
PODBREZOVÁ
Rozloha v m2
Hustota osídlenia na km2
Počet obyvateľov k 31.12.2011
Podiel obyvateľov predproduktívneho veku
Podiel obyvateľov produktívneho veku
Podiel obyvateľov poproduktívneho veku
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2001
Trvalo obývané domy spolu
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov spolu

Okres : Brezno
18 565 275
219
4057
529
2619
909
2222
461
-1

Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

Prvé osídlenie vzniklo v Lopeji v polovici 14. Storočia, rozvoj ďalšieho osídlenia súvisel s rozvojom hutníctva a
spracovania dreva v celej blízkej oblasti.
Horná Lehota
Obec Horná Lehota susedí s obcami Dolná Lehota, Demänovská Dolina, Bystrá, Valaská a Podbrezová.
Administratívne ju tvoria katastre Bruchačka a Horná Lehota.
HORNÁ LEHOTA
Rozloha v m2
Hustota osídlenia na km2
Počet obyvateľov k 31.12.2011
Podiel obyvateľov predproduktívneho veku
Podiel obyvateľov produktívneho veku
Podiel obyvateľov poproduktívneho veku
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2001
Trvalo obývané domy spolu
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov spolu
Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
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45 886 548
13
585
87
334
164
278
182
-5
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Obec Horná Lehota sa písomne prvýkrát spomína v roku 1406 ako súčasť Ľupčianskeho panstva pod ktoré patrila
až do roku 1848. Podľa Jozefínskej evidencie z roku 1787 bola to najväčšia dedina Ľupčianskeho panstva. Do
polovice 16. storočia sa v jej chotári ťažilo zlato. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, pastierstvom,
drevorubačstvom a dnes pracujú hlavne v Podbrezovských železiarňach. Horná Lehota patrila k známym
čipkárskym obciam.
Valaská
Obec Valaská susedí na západe s obcou Podbrezová, na severe s Hornou Lehotou, s obcou Bystré
a Mýto pod Ďumbierom, na východe s Breznom a z juhu s Hroncom. Obec tvoria katastre Piesok a Valaská.
VALASKÁ
Rozloha v m2
Hustota osídlenia na km2
Počet obyvateľov k 31.12.2011
Podiel obyvateľov predproduktívneho veku
Podiel obyvateľov produktívneho veku
Podiel obyvateľov poproduktívneho veku
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2001
Trvalo obývané domy spolu
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov spolu

Okres : Brezno
63 313 523
62
3900
603
2290
1007
1855
494
-14

Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

Obec Valaská je písomne doložená v roku 1528, dosídlená bola valšskou kolonizáciou. Obyvatelia sa
zaoberali pastierstvom, od 18. Storočia pracovali v železiarňach a na pílach.
III.3.2. Hospodárstvo
V hospodárstve okresu Brezno dominujú hutnícke a strojárenské závody, ktoré tvoria ucelený komplex.
Najväčším podnikom okresu sú Železiarne Podbrezová s oceliarskymi a valcovacími prevádzkami, ktoré
spracúvajú železný šrot. Vyrábajú sa tam rúry a plechy. Zlieváreň v Hronci a. s. sa zameriava na zlievárenskú
činnosť a výrobu riadu. Mostáreň v Brezne je výrobcom transportných zariadení a mostných konštrukcií. Základ
výrobného programu strojární v Piesku tvorí výroba tvarovacích strojov a hnacích mechanizmov pre lode. V Brezne
je prevádzka na výrobu toaletného papiera a obalov. V Polomke sa nachádza drevárska fabrika, ktorá vyrába
lepené masívne dosky, ale v súčasnosti je mimo prevádzky. V Pohorelej sa vyrábajú vyhrievacie a ohrievacie
telesá a konvertorové piecky.
III.3.3. Poľnohospodárstvo
Z územia okresu zaberá poľnohosp. pôda skoro tretinu, pričom väčšinu predstavujú lúky a pasienky. Na
ornej pôde v nive rieky Hron sa pestujú predovšetkým zemiaky a jačmeň. V okrese prevláda živočíšna výroba,
najmä chov hovädzieho dobytka. Po viacročnej stagnácii v súčasnosti ožíva chov oviec.
Poľnohospodárska pôda je v užívaní spoločností zaoberajúcich sa podnikaním v poľnohospodárstve a súkromných
osôb. V oblasti poľnohospodárstva sa zameriava na pestovanie obilovín a TTP, v živočíšnej výrobe sa zameriavajú
na chov hovädzieho dobytka a oviec.
III.3.4. Lesné hospodárstvo
Lesné komplexy zaberajú približne dve tretiny rozlohy okresu Brezno, na ktorých hospodária aj súkromníci
a obecné urbárske a pasienkové spoločenstvá. Pri správnom hospodárení lesy znamenajú pre rozvoj okresu veľký
potenciál.
Z hľadiska využívania funkcií lesov sa lesy podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch členia na :
• ochranné lesy - patria sem lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, vysokohorské lesy pod hornou
hranicou stromovej vegetácie, lesy v pásmach kosodreviny a lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy,
• lesy osobitného určenia - patria sem lesy v ochranných pásmach prírodných zdrojov, lesy v ochranných pásmach
prírodných liečivých zdrojov, kúpelné lesy a lesy v okolí zariadení liečebno- preventívnej starostlivosti, lesné
porasty národných parkov a chránených krajinných oblastí,
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lesy postihnuté exhalátmi, lesy určené na lesnícky výskum, lesné parky a prímestské lesy, ostatné záujmy
spoločnosti,
• hospodárske lesy - sú tvorené ostatnými lesmi, ktoré neboli zaradené do predchádzajúcich kategórií.
Funkčný význam týchto lesov je nasledovný :
• hospodárske lesy - hlavná funkcia je produkčná, plnia však aj mimoprodukčné, verejnoprospešné funkcie pôdoochranné, vodohospodárske, klimatické, rekreačné a pod.,
• ochranné lesy - hlavná funkcia je ochrana stanovíšť a všetky mimoprodukčné funkcie lesov,
• lesy osobitného určenia - plnia hlavne verejnoprospešné funkcie a súbežne plnia aj funkciu produkčnú.
Poľovníctvo
S lesným hospodárením úzko súvisí poľovníctvo, ktoré tvorí dôležitú súčasť využívania lesných LPF.
Z hľadiska poľovníckej rajonizácie územie patrí do chovateľskej oblasti pre jeleniu zver. Pre jeleniu oblasť
je to chovateľská oblasť PO XV Nízke Tatry – juh I.
Poľovníctvo ako súhrn spoločenských a hospodárskych aktivít zameraných na zachovanie, zveľaďovanie
a optimálne využívane genofondu zveri musí byť v súlade s lesníckymi záujmami, ktorých cieľom je zachovanie a
zveľaďovanie lesov. Dôsledky porušenia tejto rovnováhy sa spravidla negatívne prejavujú na stave lesných
porastov ako dôsledok populačnej dynamiky zveri, ktorá potom spôsobuje neúmerné škody v lesoch.
III.3.5. Infraštruktúra
III.3.5.1. Doprava
Cestná doprava
Základom cestnej dopravy v danom regióne je cesta I/66 v smere západ – východ. Cesta I. triedy 66 je
dlhá 170,751 km. Spája hraničný priechod Šahy s križovatkou s cestou I/67 v Nízkych Tatrách. Cez I/66 je medzi
Šahami a Banskou Bystricou vedená európska cesta 77.
Cestná komunikácia I/66 sa začína na hraničnom priechode Šahy do Maďarska v Levickom okrese ako
pokračovanie maďarskej štátnej cesty 2. Následne prechádza cez obce a mestá Krupina, Zvolen, Banská Bystrica,
Podbrezová, Brezno, kde smeruje do Prešovského kraja k Nízkym Tatrám a v križovatke s I/67 pri osade Pusté
Pole južne od obce Vernár cesta končí.
Ďalšia cesta prvej triedy, ktorá ovplyvňuje riešenú dopravnú oblasť je cesta I/72. Táto cesta bola pôvodne
len horským prechodom Čertovica, avšak pred niekoľkými rokmi bola k ceste priradená aj cesta v Čertovej doline
v okolí Tisovca. Cesta sa v danom úseku napája na cestu I/66 v križovatke Mýto.
Železničná doprava
Obcou Podbrezová prechádza neelektrifikovaná trať č. 172 smerujúca z Banskej Bystrice do Brezna
a ďalej do Červenej Skaly. V Podbrezovej sa nachádzajú dve železničné stanice a aj stanica na úzkorozchodnú
pohronskú železničku.
III.3.5.2. Technická infraštruktúra
Zásobovanie elektrickou energiou
Banskobystrický kraj je trvalo deficitný vo výrobe elektrickej energie. Výrobu elektrickej energie
zabezpečujú hlavne malé vodné elektrárne a teplárne v priemyselných a bytových aglomeráciách. Zásobovanie
elektrickou energiou Banskobystrického kraja je zabezpečované prostredníctvom dovozu elektrickej energie po
nadradenej prenosovej sústave 400 kV, 220 kV, distribučnej sústave 110 a 22 kV a jednotlivými transformačnými
uzlami s prevodom 400/220/110/22 kV. Pre zabezpečnie potrieb jednotlivých sídiel sa v územnom pláne VÚC
Banskobystrického kraja uvažuje s dobudovaním energetickej infraštruktúry v tých sídlach , ktoré sú ešte v tomto
smere deficitné.
Zásobovanie plynom
Z hľadiska rozvoja ekonomiky a zlepšovania kvality životného prostredia je potrebné dokončiť plynofikáciu
sídiel napojením ďalších bytov a tepelných zdrojov. Pohronský plynovod prebieha v súbehu s hlavnou
urbanistickou osou a vytvára dobré predpoklady pre plošnú plynofikáciu.
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V katastri obce Valaská sa stýkajú trasy diaľkových plynovodov tzv. Pohronského plynovodu s plynovodom Sever –
Juh. Zásobovanie obce plynom je riešené z vysokolakého plynovodu Banská Bystrica – Valaská DN 300 PN 2,5
MPa. Z VTL plynovodu sú vysadené odbočky pre:
- RS VTL/STL Dolná Lehota
- RS VTL/STL SOU Podbrezová a Lopej
- RS VTL/STL Železiarne Podbrezová Starý závod
- RS VTL/STL Štiavnička
Zásobovanie pitnou vodou
Súčasné zásobovanie sídiel pitnou vodou v Banskobystrickom kraji sa uskutočňuje zo zdrojov vo vlastnom
území, okrem okresu Žiar nad Hronom, kde je dodávka pitnej vody zo Žilinského kraja z VN Turček. Vzhľadom na
skutočnosť, že nie každý okres je sebestačný v zásobovaní pitnou vodou z vlastných miestnych zdrojov v
banskobystrickom kraji vznikla Stredoslovenská vodárenská sústava
prepojením jednotlivých skupinových
vodovodov, ktorou sa zabezpečí dodávka pitnej vody do jednotlivých okresov. Na zásobovaní sa podieľajú aj
miestne skupinové vodovody a miestne vodovody
Zásobovanie pitnou vodou v sledovanej oblasti zabezpečujú skupinové vodovody:
- SKV Bystrá - Brezno - zásobuje pitnou vodou obce Brezno, Podbrezová, Valaská a Bystrá. (Valaská- kameňolom,
Vágnar, Trangoška, Tále- Bystrá, Prameň Kráľa Matyáša, Chvatimech).
- SKV Jasenie - Predajná- Nemecká - zásobuje pitnou vodou obce Jasenie, Predajná a Nemecká. Ako zdroj pre
SKV sú vodné zdroje o kapacite Qmin = 49,2 l.s-1 (Raztová, Roveň, Nad a Pod cestou).
- SKV Osrblie - Hronec - zásobuje pitnou vodou obce Osrblie a Hronec. Ako zdroj pre SKV sú vodné zdroje o
kapacite Qmin = 12,3 l.s-1 (Anderlová).
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Na úseku odvádzania zneškodňovania odpadových vôd je potrebné zabezpečiť v obciach také čistenie
odpadových vôd, aby boli splnené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadovýchvôd, ktoré stanovuje
nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorou sa stanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových
vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Obce majú zatiaľ len čiastočne
vybudovanú kanalizáciu. Úlohou do najbližšieho obdobia v obci Predajná je Zabezpečiť čistenie odpadových vôd
spoločne pre obce Predajná a Jasenie, Vybudovať splaškovú kanalizáciu profilu DN 300 – 400, Vybudovať ČOV s
počtom EO 3000 spoločnú pre obec Jasenie a Predajná. Podbrezová je čiastočne odkanalizovaná:
Kanalizácia
– Valaská, Strojárne Piesok – Podbrezová (do ČOV Štaivnička)
- Valaská, ŽP a.s. Nový závod – Podbrezová (do ČOV Štiavnička)
III.3.6. Rekreácia a cestovný ruch
Rekreačný potenciál územia je veľmi veľký, ale je priestorovo limitovaný podmienkami ochrany prírody.
Umožňuje horskú rekreáciu a vrcholové zimné športy, horskú pešiu a lyžiarsku turistiku, cykloturistiku, horskú a
podhorskú vidiecku rekreáciu, klimatickú kúpeľnú liečbu a relaxáciu, prímestskú rekreáciu, poznávací turizmus,
mestský turizmus kultúrny a športový a ďalšie aktivity.
Intenzívne sa využívajú danosti Ďumbierskych Tatier (západná časť Nízkych Tatier). Rekreačné strediská,
ktoré sa tu nachádzajú majú celoštátny a vyšší význam. Málo je rekreačne a turisticky využité Horehronské
podolie, ktorého danosti sú tiež veľmi kvalitné, ale chýba rekreačná vybavenosť.
Rozvoj domáceho a zahraničného turizmu umožňuje samotné mesto Brezno, horské sídla v jeho okolí a
veľké rázovité obce Jasenie, Čierny Balog, Heľpa, Šumiac. Ťažiskom turizmu aj naďalej budú atraktívne strediská
Tále, Krpáčovo, sídelné strediská Bystrá, Mýto pod Ďumbierom a Jarabá a vznikajúce, alebo navrhované strediská
v Telgárte, Šumiaci, Vaľkovni, Osrblí, Lome nad Rimavicou, Pohronskej Polhore a pri Jasení.
III.3.7. Kultúrnohistorické pamiatky
Legislatívnu ochranu pamiatok s podmienkami ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
v súlade s medzinárodnými zmluvami v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva upravuje zákon č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Pamiatkový fond tvorí súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí
vyhlásených podľa uvedeného zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
Národné kultúrne pamiatky sú v § 2, ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. uvedené ako kultúrne pamiatky.
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Nehnuteľné pamiatky zapísané v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. V katastri
dotknutých obcí sú v Registri evidované:
k.ú. Predajná
- tunel cestný – technická pamiatka z roku 1928
- fara – neskoro baroková stavba z polovice 18. Storočia
k.ú. Podbrezová
- kostol s opevnením
- barokový rímsko – katolícky kostol s. Juraja v Lopeji
- pomník hrdinom padlým v SNP z roku 1955 v Lopeji
- závodný hotel v Podbrezovej z 1. Polovice 20. Storočia
- pomník hrdinom padlým v SNP z roku 1946 pred hotelom
k.ú. Horná Lehota
- barokový rímsko – katolícky kostol s. Michala z 2. Polovice 17. Storočia
- zvonica z 18. Storočia
- rodný dom Sama Chalupku zo začiatku 19. Storočia
- pamätná tabuľa Sama Chalupku
- archeologická lokalita Hrádok – datovaná do doby bronzovej
- hrob s náhrobníkom na cintoríne – Samo Chalúpka
- pomník hrdinom padlým v 1. A 2. Svetovej vojne z roku 1945
k.ú. Valaská
- železničný most pri Chvatimechu – technická pamiatka z roku 1946
- renesančný rímsko – katolícky kostol s. Martina z polovice 15. storočia
III.3.8. Archeologické náleziská
Archeologické nálezy z lokality Hrádok v Predajnej poukazujú na to, že územie bolo osídlené už
v štvrtohorách. Významné sú objavy mincí – denárov z čias Rímskej ríše za vlády cisára Konštantína.
Podľa správy k archeologickému prieskumu vykonanému k projektovej dokumentácii stavby I/66 Banská
Bystrica – Brezno (Archeologický ústav SAV Nitra, 2007), sa v okolí navrhovanej stavby nachádzajú nasledovné
známe archeologické lokality:
Podbrezová – z doby bronzovej, našli sa bronzové predmety
Valaská – v intraviláne obce nález inventáru žiarového hrobu z doby bronzovej
Horná Lehota – poloha Hradisko – keramika z doby bronzovej.
III.4.

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

III.4.1. Znečistenie ovzdušia
Ochranu ovzdušia upravuje zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení
neskorších predpisov.
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia, najmä v dôsledku silného emisno –
imisného zaťaženia zo zdrojov znečisťovania a je potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva. Stav kvality
ovzdušia odrážajú imisie, t.j. škodliviny, ktoré sa nachádzajú v atmosfére. Ide predovšetkým o látky, ktoré sú
bezprostredne v kontakte so živou zložkou a môžu ich vo zvýšených koncentráciách ohroziť.
SHMÚ monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia už od roku 1971, kedy boli uvedené do prevádzky prvé
manuálne stanice v Bratislave a Košiciach. Postupne boli merania rozšírené do najviac znečistených miest
a priemyselných oblastí. V roku 2004 bolo na území SR rozmiestnených 28 automatických meracích staníc,
z ktorých väčšina monitorovala základné znečisťujúce látky (SO2, NOx, NO2, CO a PM10).
Vybrané údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a emisiách znečisťujúcich látok sa od roku 1999
spracovávajú v systéme NEIS (Národný emisný informačný systém). NEIS je tvorený ako viacmodulový systém,
ktorý plne zodpovedá požiadavkám platnej legislatívy v ochrane ovzdušia.
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V súčasnosti sú na Slovensku rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia v mestách:
• Výfuky z automobilov,
• Resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, posypový materiál...),
• Suspenzia tuhých častíc z dopravy (oder pneumatík, brzdových obložení a povrchov ciest...),
• Minerálny prach zo stavebnej činnosti,
• Veterná erózia z nespevnených povrchov,
• Lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá,
• Malé a stredné lokálne priemyselné zdroje bez náležitej odlučovanej techniky.
Na tieto zdroje by sa mali orientovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10 (zmeny v organizácii
dopravy, pešie zóny, rozširovanie zelene, spevňovanie povrchov, znižovanie spotreby tuhých palív v lokálnom
vykurovaní, kontrola technického stavu a znečistenia pneumatík vozidiel, čistenie mesta, protierózne opatrenia na
staveniskách, skládkach sypkých materiálov, skládkach odpadov, prísna kontrola lokálnych priemyselných
zdrojov). Často je koncentrácia 50 µg.m-3 prekročená už na návetrí miest a to pri prúdení z juhu a východu
(epizodicky) alebo pri niektorých poľnohospodárskych prácach, napr. suchej orbe, žatve alebo repnej kampani.
Zóna Banskobystrický kraj
V roku 2011 bola prekročená denná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre PM10 na všetkých
monitorovacích staniciach. Najvyššia úroveň znečistenia PM10 bola na stanici Banská Bystrica-Štefánikovo
nábrežie, kde sa vyskytlo 127 prekročení 24-hodinovej limitnej hodnoty. Rovnako priemerná ročná koncentrácia
47,7 µg.m–3 výrazne prekročila ročnú limitnú hodnotu 40 µg.m–3. Cieľové hodnoty pre PM2,5 boli prekročené na
troch staniciach a na dvoch z nich aj limitná hodnota plus medza tolerancie. Úroveň znečistenia časticami PM10 je
druhá najvyššia na Slovensku.
V Banskobystrickom kraji je vyhodnocovaných 5 oblastí znečistenia, mesto Banská Bystrica, mesto
Zvolen, oblasť Žiarskej kotliny, oblasť doliny rieky Rimava a oblasť Jelšavského pohoria. Z týchto lokalít najbližšie
k dotknutému územiu je mesto Banská Bystrica.
V roku 2011 bolo v Banskobystrickom kraji evidovaných spolu 1901 zdrojov znečisťovania ovzdušia, čo je
oproti roku 2010 nárast o 18 zdrojov. V okrese Brezno bolo evidovaných v roku 2011 212 zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
Trendy vývoja emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v tonách (veľkých, stredných aj
malých zdrojov) v Banskobystrickom kraji v rokoch 2007 – 2011
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

TZL
6567
6566
6497
6328
6772

SO2
5023
4723
4119
4157
4978

NOx
5547
5700
4466
5399
5840

CO
27369
29303
27604
25728
26445

TOC
486,373
581,312
435
490
543

Zdroj: Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Banskobystrickom kraji (Krajský úrad životného
prostredia v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie)

Emisie zo stacionárnych zdrojov – okres Brezno
Kód
ZL
0.0.01
0.0.02
0.0.03
0.0.04
0.0.06

Popis
ZL
TZL
SOx
NOx
CO
TOC

Množstvo ZL (t)
za rok 2007

Množstvo ZL (t)
za rok 2008

Množstvo ZL (t)
za rok 2009

Množstvo ZL (t)
za rok 2010

Množstvo ZL (t)
za rok 2011

639
645
637
622
674
148
150
125
109
100
292
290
253
267
278
1178
1189
1035
1167
1245
33,524
57,537
22
22
25
Zdroj: Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Banskobystrickom kraji (Krajský úrad životného
prostredia v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie)
Vysvetlivky:

TZL – tuhé znečisťujúce látky
SOX – oxidy síry
NOX – oxidy dusíka
CO – oxid uhoľnatý
TOC - organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík
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V rámci kraja k najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia v okrese Brezno patria:
TZL – Harmanec – Kuvert, s.r.o. Brezno
MO SR, Posádková správa budov Banská Bystrica
SO2 - Železiarne Podbrezová, a.s.
NOX - Železiarne Podbrezová, a.s.
CO - Železiarne Podbrezová, a.s.
Významným zdrojom znečistenia ovzdušia v záujmovom území je aj doprava, ktorá do ovzdušia uvoľňuje
oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a uhľovodíky. Zároveň vplyvom dopravy vzniká veľké množstvo sekundárnej prašnosti.
Prioritnou snahou vo vzťahu k ochrane ovzdušia je znižovanie produkcie exhalátov z cestnej dopravy. Problém sa
celospoločensky rieši prostredníctvom ekologizácie vozového parku a používaním menej škodlivých pohonných
hmôt. Konkrétne na cestnej sieti je potrebná realizácia technicko-organizačných opatrení, zameraných na
zabezpečenie plynulosti dopravy. K takým patrí aj budovanie rýchlostných komunikácií za hranicami zastavaného
územia. Rýchlostné cesty, diaľnice a aj obchvaty obcí dokážu znížiť produkciu škodlivín z dopravy práve plynulým
režimom jazdy po komunikácii a menšími pozdĺžnymi sklonmi komunikácie, ktoré sú dané samotnými projektovými
prvkami stavby.
III.4.2. Hluk a emisie z dopravy
V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom áut na cestách, dochádza k zhoršovaniu hlukovej záťaže. Hlukom z
cestnej dopravy sú ovplyvňované predovšetkým obytné zóny v tesnej blízkosti významných cestných ťahov.
Zaťaženie obytných súborov a domov v blízkom okolí základnej komunikačnej siete a na plochách hlavných
križovatiek emisiami od dopravy je značné a priamo narastá s intenzitou dopravy a podielom ťažkých nákladných
vozidiel. Sídla, ktoré majú vybudované cestné obchvaty, sú takouto situáciou menej zaťažené.
III.4.3. Radónové riziko
Žiarenie z prírodných zdrojov, uvádzané ako radónové riziko, patrí k stresovým faktorom, ktoré negatívne
pôsobia na zdravotný stav obyvateľov regiónu. Kozmické žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín, hydrosféry
a atmosféry sú podmienené prítomnosťou rádioaktívnych prvkov K, U, Th v horninách. K najvýznamnejším
zdrojom prírodného žiarenia patrí radón, ktorý je prítomný v stopových množstvách v horninách (horninové
podložie budov, stavebný materiál) a je zdrojom radiácie predovšetkým v budovách a vo vode. Za oblasti
s najvyšším potenciálnym radónovým rizikom možno pokladať zóny nachádzajúce sa v blízkosti tektonických línií,
mladších zlomov a v miestach križovania tektonických línií. Najrizikovejšie oblasti sa pritom nachádzajú vo
vzdialenosti do 10 km od týchto línií.
Záujmová oblasť vykazuje nízke radónové riziko. K územiu s nízkym stupňom Rn rizika patrí údolie Hrona
v tejto časti územia a južné predhorie Nízkych Tatier.
III.4.4.

Kvalita vôd

Povrchová voda
Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2010 boli monitorované podľa schváleného ”Programu
monitorovania stavu vôd na rok 2010“
V povodí rieky Hron boli v blízkosti dotknutého územia monitorované nasledovné vodné toky:
- Čierny Hron pri ústí
- Vajskovský potok – pri ústí
- Hron – v Nemeckej
Kvalita povrchových vôd hlavného toku Hron bola sledovaná od monitorovaného miesta Hron – Nemecká
v r.km 200,8. Posledným z monitorovaných miest na toku Hron je uzáverový profil, Hron – Kamenica v r.km 1,70 .
V pozdĺžnom profile toku Hron je zrejmé postupné ovplyvňovanie kvality vypúšťaním odpadových vôd z
komunálnych a priemyselných zdrojov znečistenia (bodové zdroje znečistenia), ale aj ovplyvňovanie kvality
kombináciou s ďalšími negatívnymi faktormi v podobe difúzneho znečistenia.
Výrazným zdrojom znečistenia, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu vody v hornej, resp. na začiatku
strednej časti toku Hron je ČOV a.s. Slovenská Ľupča, z ktorej sú vypúšťané priemyselné odpadové vody z
farmaceutického priemyslu. Nedostatočné odstraňovanie dusíkatých zlúčením spôsobuje dlhodobé prekračovanie
limitných hodnôt v ukazovateľoch N-NH4 nielen v bezprostredne monitorovanom mieste Hron – Šalková, ale aj vo
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vzdialenejšom mieste Hron – Banská Bystrica. Eliminácia nepriaznivého stavu má byť dosiahnutá ukončením
prebiehajúcej rekonštrukcie predmetnej ČOV.
V prítoku Hrona v dotknutom území - Vajskovskom potoku bol zistený nesúlad aj v ukazovateľoch, ktoré
predstavujú nesyntetické látky (kovy). Nesúlad bol zistený na úrovni ročného priemeru. Zdroj obsahu
nesyntetických látok ako je As je možné hľadať nielen v geologickej skladbe podložia, ale aj banskej činnosti
minulých rokov, ktorá aj prostredníctvom vybudovaných odkalísk v povodiach tokov ovplyvnila kvalitu vôd v
uvedených ukazovateľoch.
Trofia alebo úživnosť je vlastnosť vody, ktorá vyjadruje obsah prístupných živín. Závisí aj od svetelných a
teplotných podmienok, nevyhnutných pre biologickú produkciu. Stupne trofie (úživnosti) vyjadrujú mieru obohatenia
vody živinami (Tölgyessy J. a kol., 1984 [40]):
- Ultra-oligotrofný stupeň - voda neúživná, chudobná na živiny
- Oligotrofný stupeň - voda slabo úživná, resp. voda chudobná na živiny. Oligotrofné vody vykazujú malú
organickú produkciu, sú chudobné na množstvo organizmov ale druhovo bohaté.
- Mezotrofný stupeň – stredne úživná
- Eutrofný stupeň - voda silne úživná, bohatá na živiny. Eutrofné vody vykazujú silnú organickú produkciu,
organizmov je veľké množstvo, nie však ich diverzita, spravidla sú to odolnejšie druhy. V letnom období sa často
vyskytuje vodný kvet.
- Hyper-eutrofný – voda vysoko úživná. Vysoká úživnosť sa prejavuje zvýšenou tvorbou organickej hmoty
a jej následným intenzívnym rozkladom, čo prináša ďalšie nepriaznivé javy, ako je ochudobňovanie vody o kyslík a
obohacovanie o amoniak, sírovodík a ostatné produkty anaeróbneho rozkladu.
Podľa francúzskej metodiky hodnotenia eutrofizácie cez trofiu vody sa vyhodnocuje letný priemer pre
dusičnany, fosforečnany a celkový fosfor a letné maximum pre chlorofyl-a. Letným obdobím sa rozumie obdobie
apríl - september, vrátane. Uvedené hodnoty sa porovnávajú s limitnými hodnotami stanovenými pre dané
ukazovatele.
Vodný tok
Ukazovateľ
Limitná hodnota podľa NV
Namerané
Trofický stav
č. 269/2010 Z.z.
hodnoty
Dusičnany
22,13 mg/l**
2,84
Vajskovský potok,
II.
Ortofosforečnany
*
0,05
riečny km 0,2
Oligotrofný
Celkový fosfor
0,4 mg P/l
0,03
Chlorofyl - a
50 mg/l
1,50
* limitná hodnota pre ortofosforečnany nie je v NV 269/2010 Z.z. stanovená
**uvedená hodnota je prepočtom hodnoty z dusičnanového dusíka, limitná hodnota pre dusičnany nie
je v prílohe č. 1 NV č. 269/2010 Z.z. stanovená
Zdroj: PPS 3.1. Kvalita (povrchových vôd): Valúchová, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za
rok 2010 (MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, VÚVH)

Pre rieku Hron v blízkom sledovanom okolí neboli vykonané merania úživnosti.
Podzemná voda
V podzemných vodách aluviálnych náplavov Hrona v oblasti od Žiaru nad Hronom po Želiezovce stále
pretrvávali vysoké obsahy NELUV, ktoré však boli namerané vo vysokých koncentráciách aj v povrchových vodách
tejto časti Hrona. Toto znečistenie ovplyvňovala vysoká koncentrácia najmä ťažkého priemyslu v tejto oblasti.
Podobne negatívne vplývala tiež poľnohospodárska činnosť v údolnej nive Hrona. Najviac prekročení limitných
hodnôt bolo zaznamenaných vo vzorke podzemných vôd v objekte Lehôtka pod Brehmi, kde okrem Fe, Mn,
ChSKMn, NH4+, NO3-, SO42-, Cl- a NELUV boli namerané aj vysoké hodnoty fenolov a humínových látok. Zo
stopových prvkov boli namerané nadlimitné koncentrácie As, Ni, Al, Cr a Pb.
Podzemné vody mezozoika
Nízkych Tatier mali pomerne dobrú kvalitu s výnimkou zvýšených hodnôt NELUV, Ni a As.
III.4.5.

Skládky, smetiská, devastované plochy

Na základe údajov RISO (Regionálny informačný systém o odpadoch) z celkového množstva
produkovaných odpadov Banskobystrického kraja sa okres Brezno podieľa 7%. V roku 2011 Banksobystrický kraj
vyprodukoval spolu 828 612,67 t odpadov, z toho okres Brezno 54 600,12 t. Z tohto množstva bolo 39 208,62 t
zneškodňovaných formou skládkovania a 15 384,86 t zhodnotených.
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Na zhodnocovanie odpadového skla (R5), odpadového papiera (R3) a železného šrotu (R4) sú v SR
vybudované dostatočné spracovateľské kapacity, ktorých využitie je zabezpečené aj odpadom z dovozu.
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) sa realizuje kompostovaním tradičnými
spôsobmi na otvorených plochách.
Skládkovanie odpadov je stále veľmi rozšírený spôsob nakladania s odpadmi, čo nie je celkom v súlade s
účelom odpadového hospodárstva SR. Skládky predstavujú stále nevyhnutné zariadenia na nakladanie s odpadmi.
Najviac dominuje skládkovanie komunálnych odpadov.
Skládky v okrese Brezno
Okres
Brezno
Brezno

Názov skládky
Izolovaná kazeta železiarne
Sekológ

Obec
Podbrezová
Brezno

Prevádzkovateľ
Železiarne Podbrezová, a.s.
Sekológ s.r.o.

Zdroj: www.sazp.sk

V obci Predajná sa nachádzajú dve jamy – skládky gudrónov. Gudrón je mäkký prírodný asfalt, ktorý sa používa pri
stavbe cestných vozoviek. Vzniká ako vedľajší produkt po spracovaní ropy kyselinou sírovou. Skladá sa zo stoviek
organických chemických látok, z ktorých mnohé sú karcinogénne a inak zdraviu škodlivé. Gudróny sa vyznačujú
toxicitou, mutagenitou (schopnosť vyvolať genetickú mutáciu), teratogenitou (schopnosť vyvolať vrodenú vývojovú
úchylku vyvíjajúceho sa plodu) a karcinogenitou. Z hľadiska ekotoxikologického sa zaradujú do IV. triedy
vylúhovatelnosti, teda medzi nebezpečné odpady. Gudrónové jamy sú pozostatkom z rafinérie ropy Petrochema
v Dubovej a v súčasnosti predstavujú jednu z najvážnejších ekologických záťaží na Slovensku. Tretia jama sa
nachádza v areáli bývalej Petrochemy v Dubovej.
III.4.6. Stav kvality pôd
Pôda je jednou zo zložiek životného prostredia s funkciami produkčnou a environmentálnou. Produkčnosť
pôd je silne závislá od bonity pôdy a spôsobu obhospodarovania.
Podľa stanovených kritérií potenciálnou erodovateľnosťou je v okrese Brezno ohrozený nasledovný rozsah orných
pôd :
Okres

Slabo až stredne
erodovateľné
pôdy
ha
%*
2 513
60

Silno
erodovateľné
pôdy
ha
%*
1 285
31

Brezno
Banskobystrický
kraj spolu
48 232
55,6
28 700
33,1
Poznámka : * % z výmery potenciálne erodovateľnej pôdy
** % erodovateľnej pôdy z celkovej výmery ornej pôdy

Veľmi silno
erodovateľné
pôdy
ha
%*
375
9

ha
4 173

% **
77,7

5 366

9 716

86 648

50,4

171 921

41,3

Spolu

Výmera
ornej pôdy
v okrese

Zosuvy sú ďalším deštrukčným javom, ktorý ohrozuje pôdu. Vyskytujú sa predovšetkým v hlinitých a
hlinitopiesočnatých vrstvách, terciárnych íloch a takmer v celom flyšovom pásme. Sú jedným z najrozšírenejších
geodynamických javov na Slovensku, ktoré majú veľmi nepriaznivé dôsledky na pôdu a využívanie územia. V
riešenom území majú lokálny charakter a vo väčšom rozsahu sa vysky-tujú v horskom pásme Nízkych Tatier .
Monitorovanie a hodnotenie kontaminácie pôd je súčasťou Čiastkového monitorovacieho systému – pôda.
Monitorovaním zistené hodnoty sú posudzované podľa Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR
o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde (kovov, anorganických zlúčenín, aromatických
zlúčenín, polycyklických aromatických uhľovodíkov, chlórovaných uhľovodíkov, pesticídov a iných) číslo 521/1994540.
Kontaminácia pôd rizikovými prvkami a organickými polutantami sa podľa hygienických limitov hodnotí v 3
kategóriách - A, (resp A 1), B a C, pri ktorých :
•
hodnota limitu A (resp. A1 pri použití výluhu 2M HNO3, 2M HCl) je referenčná, t.z. pôdy s
hodnotou obsahu niektorej z rizikových látok vyššou ako je limit, nie sú ešte považované za kon-taminované,
•
hodnota limitu B indikuje až kontaminované pôdy a jej prekročenie v niektorej z rizikových látok v
pôdach sa vo väčšine prípadov prejavuje aj zvýšeným obsahom v rastlinách nad hygienickým limitom pre potraviny
a krmoviny a má jednoznačne negatívny vplyv na ľudské zdravie a mnohé zložky životného prostredia,
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•
hodnota limitu C vyjadruje už extrémne prekročenie niektorej z rizikových látok v pôde a vyžaduje sanáciu a zavedenie opatrení na zníženie rizika vstupu tejto látky do potravinového reťazca.
III.4.7. Zdravotný stav lesných porastov
Zdravotný stav lesa je ohrozovaný abiotickými faktormi (vietor, sneh, námraza a sucho), biotickými
činiteľmi (hmyz, hniloby, tracheomykózy, sypavky, huby a choroby drevín), antropogénnymi činiteľmi (lesné
požiare, krádeže dreva) a tiež imisiami. Častým poškodením porastov sú škody spôsobené poľovnou zverou,
avšak tieto škody sú významné len pri mladých porastoch.
Medzi najvýznamnejšie činitele, ktoré sa najväčšou mierou pričinili o škody v lesoch dotknutého územia
patria z abiotických faktorov predovšetkým vietor a námraza. Z biotických činiteľov sa na poškodení najviac
podieľali tracheomykózy a lykožrút smrekový. Škody zverou boli zaznamenané hlavne na mladých porastoch, kde
bola väčšina plôch poškodená a iba minimálna časť bola zničená.
Na plošnej kontaminácii pôd sa podieľajú :
•
geochemické anomálie spôsobujúce prirodzenú kontamináciu (oblasti okolo rudných žíl),
•
globálne emisie pochádzajúce prevažne zo zahraničných zdrojov (teplárne, metalurgický priemy-sel)
prejavujúce sa zvýšeným obsahom Cd, Pb, Cr, As, zasahujú plošne rozsiahle územia,
•
emisie pochádzajúce z vnútroštátnych, miestnych a lokálnych zdrojov (priemyselné prevádzky, teplárne)
prejavujúce sa zvýšeným obsahom F, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Hg, Sb, zasahuje plošne menšie územia,
•
emisie z dopravných prostriedkov prejavujúcej sa zvýšeným obsahom Pb, Cd do vzdialenosti 50 m pri
najfrekventovanejších komunikáciách, pričom kontaminácia týchto pôd neprekračuje hodnoty limitov A a A1.
Rizikové oblasti kategórie A, A1 s možným negatívnym vplyvom na životné prostredie vyplývajúce z
prirodzených geochemických anomálií sa v rozsahu riešeného územia viažu na pohoria Nízkych Tatier.
Oblasti kontaminovaných pôd kategórie B sa vyskytujú v menších areáloch a s rozdielnym zastúpením
prvkov prekračujúcich limit. V riešenom území sú to lokality v okolí bývalého závodu Vajsková (Sb, Pb, As).
Oblasti kontaminovaných pôd kategórie C sa v riešenom území nevyskytujú.
III.4.8. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva
Podľa Zdravotníckej ročenky SR 2011 k 31. 12. 2011 mala Slovenská republika 5 404 322 obyvateľov, v
tom 2 631 752 mužov (48,7 %) a 2 772 570 (51,3 %) žien. V súlade s metodikou EÚ je podiel hlavných vekových
skupín v SR podľa vzťahu k ekonomickej aktivite nasledovný: počet obyvateľov predproduktívneho veku (0- až 14roční) - 15,41 %, produktívneho veku (15 až 64-roční) 71,81 % a poproduktívneho veku (65 a viacroční) 12,78 %.
Územie
Slovenská republika
Banskobystrický kraj
Okres Brezno

Obyvateľstvo
k 31.12.2012
5 404 322
660 128
64 076

Živo
narodení
55 535
6022
559

Zomretí
52 437
7008
749

Prirodz.
prírastok
3098
-986
-190

Prisťahovalí
3416
-652
-190

Celkový
prírastok
6514
-1638
-380

Zdroj :Stav a pohyb obyvateľstva v SR, 2012

Z údajov v predchádzajúcej tabuľke je zrejmé, že v Breznianskom okrese, rovnako ako aj v
Banskobystrickom kraji sa v predchádzajúcom roku narodilo menej obyvateľov, než zomrelo, prirodzený prírastok
vykazuje negatívne hodnoty. Zároveň pokračuje trend vysťahovania, čo spolu znamená, že kraj aj okres vykazujú
v celkovom prírastku obyvateľov negatívne hodnoty.
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálne situácia,
výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ale aj životné prostredie.
Dokázateľne negatívne sa prejavuje pôsobenie škodlivín v ovzduší, vode a potravinách na potratovosti.
V roku 2012 bolo v Banskobystrickom kraji evidovaných 588 spontánnych potratov, z toho v okrese Brezno 50.
V roku 2011 zomrelo na Slovensku 52 437 osôb, z toho 26 884 mužov a 25 553 žien. U mužov je vysoká
úmrtnosť - až vyše 73 % vo vekovej kategórii nad 60 rokov. U žien je najvyššia úmrtnosť v kategórii nad 85 rokov.
Napriek uvedenému, mnoho obyvateľov umiera v strednom veku na následky ochorení. Podstatná časť úmrtnosti
obyvateľstva sa sústreďuje do 5 hlavných kapitol príčin smrti. Najviac úmrtí bolo v roku 2011 v ženskej časti
populácie v dôsledku chorôb obehovej sústavy (najmä infarkt myokardu a cievne ochorenia mozgu), inak vo
všeobecnosti je vyššia úmrtnosť u mužov ako u žien. Veľmi vysoká úmrtnosť je u mužov na nádorové ochorenia
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(hlavne nádory priedušnice, priedušiek a pľúc, žalúdka a čriev) a aj v dôsledku vonkajších príčin úmrtnosti, vrátane
dopravných nehôd. U žien bola druhá najvyššia úmrtnosť na nádorové ochorenia a choroby dýchacej sústavy.
V celej kapitole úmrtnosti na vonkajšie príčiny smrti, kam patria napríklad dopravné nehody, pády, utopenie,
poškodenie dymom, ohňom, náhodné otravy, úmyselné sebapoškodenie, napadnutie, je evidovaná 2 až 3 krát
vyššia úmrtnosť u mužov ako u žien. Vysoký je aj podiel úmrtnosti mužov pri dopravných nehodách.
Úmrtnosť (počet zomretých na 100 000 obyvateľov) podľa príčin smrti v okrese Brezno v porovnaní so
stavom v celej SR a v Banskobystrickom kraji dokumentuje nasledovná tabuľka :
SR
Ochorenie

choroby obehovej
sústavy (kap. IX)
nádorové ochorenia
(kap. II)
choroby dýchacej
sústavy (kap. X)
vonkajšie príčiny
úmrtnosti (kap. XX.)
choroby tráviacej
sústavy (kap. XI)

Úmrtnosť podľa príčin smrti
Banskobystrický kraj

Okres Brezno

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

12416

15357

1633

2069

181

221

6936

5261

895

688

84

58

1868

1489

267

188

36

25

2069
339*

658
112*

274
35*

96
12*

35
5*

11
0*

1768

1075

230

159

31

16

Zdroj : Stav a pohyb obyvateľstva v SR, 2011
* - počet zomrelých pri dopravných nehodách

Dopravná nehodovosť
V roku 2012 došlo na území SR na cestách spolu k 13 936 dopravným nehodám. Oproti roku 2011 došlo
k zníženiu počtu dopravných nehôd o 1065. Následky dopravných nehôd v roku 2012 sú nasledovné:

Slovenská republika
Banskobystrický kraj

Počet
DN
13 936
1 487

Ľahko
zranení
5322
602

Ťažko
zranení
1100
156

Usmrtení
296
37

Počet DN zavinených jazdou pod
vplyvom alkoholu
1726
211

V Banskobystrickom kraji sa stalo v roku 2012 spolu 1487 dopravných nehôd, aj tu sa zaznamenal pokles počtu
oproti predchádzajúcemu roku.
Na prieťahu cesty I/66 (km cca 122 – 126) v Podbrezovej boli podľa štatistík Krajského dopravného inšpektorátu
v Banskej Bystrici v rokoch 2010 a 2011 evidované DN nasledovne:

I/66 Podbrezová
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2010
2011

Počet
DN
5
2

Ľahko
zranení
2
1

Ťažko
zranení
0
0

Usmrtení
1
0

Cesta I/66 Podbrezová - obchvat
Zámer
IV.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE
IV.1.
IV.1.1.

Požiadavky na vstupy
Záber pôdy

Predmetná stavba si vyžiada trvalý a dočasný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Dočasný záber
pôdy bude po ukončení stavby rekultivovaný a vrátený na jej pôvodné využívanie. Hodnoty trvalého záberu pôdy
PPF sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :
Ukazovateľ
Záber PPF
Záber LPF
Záber ostatných plôch

m.j.
ha
ha
ha

Variant - oranžový
17,8919
2,0788
5,8644

Variant červený
10,7264
3,5216
4,9307

Variant - modrý
0,4774
9,0062
2,1753

Okrem záberu pôdy vlastným telesom cesty, je potrebné počítať aj so zábermi pôdy, ktorú si vyžiadajú preložky
inžinierskych sietí, poľných ciest a pod.
Dočasný záber sa bude týkať hlavne pomocných stavebných dvorov pri výstavbe mostných objektov a
podľa možností dodávateľa stavby aj hlavného stavebného dvora. Dočasný záber pre výstavbu komunikácie je
uvažovaný cca 5,00 m pozdĺž budovanej cesty v prístupnom teréne, ako aj pri budovaní preložiek ciest a
výstavby mostov.
Z technickej štúdie vyplynulo orientačné umiestenie stavebných dvorov a skládok materiálu:
Oranžový variant
km 1,140 vľavo - prístup z cesty III/06657
km 2,040 vľavo - prístup z cesty III/06650
km 2,750 vpravo - prístup z miestnej časti Lopej a existujúcej poľnej cesty
km 3,580 vpravo - prístup z miestnej časti Lopej a existujúcej poľnej cesty
km 4,600 vpravo - prístup z miestnej časti Skalica a existujúcej komunikácie pozdĺž Brezového potoka
km 5,500 vľavo - prístup z miestnej časti Bruchačka z cesty III/06652 a existujúcej poľnej cesty
km 6,800 vľavo - prístup z miestnej časti Bruchačka z cesty III/06652 a existujúcej poľnej cesty
km 7,850 vľavo - prístup z cesty I/72
km 8,900 vľavo - prístup z cesty I/72
Červený variant
km 0,400 vľavo - prístup z cesty I/66
km 0,800 vpravo - prístup z cesty I/66 resp. prístup z miestnej časti Skalica
km 2,200 vpravo - prístup z miestnej časti Skalica a existujúcej komunikácie pozdĺž Brezového potoka
km 3,150 vpravo - prístup z miestnej časti Bruchačka z cesty III/06652 a existujúcej poľnej cesty
km 4,640 vľavo - prístup z miestnej časti Bruchačka z cesty III/06652 a existujúcej poľnej cesty
km 5,580 vľavo - prístup z cesty I/72
km 6,760 vľavo - prístup z cesty I/72
Modrý variant
km 0,250 vľavo - prístup z cesty I/66
km 1,400 vľavo - prístup z miestnej komunikácie v Podbrezovej
km 3,875 vľavo - prístup z cesty I/66
IV.1.2. Chránené územia
Navrhovaný modrý variant obchvatu Podbrezovej je vedený južne od obce a 2 x križuje rieku Hron, ktorá
je v tomto úseku územím európskeho významu SKUEV 1303 Alúvium Hrona v zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pri tomto variantnom riešení stavba priamo zasahuje do chráneného
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územia sústavy NATURA 2000 výstavbou mostných objektov a to v km 0,441 a v km 3,887. Do iných území siete
NATURA 2000 navrhované varianty nezasahujú.
Všetky navrhované varianty zasahujú do biotopov európskeho a národného významu, rozsah zásahov je
podrobnejšie uvedený v kapitole IV.5.
Varianty obchvatu obce v polohe severne od Podbrezovej (oranžový a červený) prechádzajú cez chránenú
vodohospodársku oblasť Nízke Tatry.
Navrhované varianty obchvatu obce Podbrezová zasahujú do ochranných lesov (Zákon č.326/2005 Z.z.
o lesoch).
Iné chránené územia, prírodné výtvory a pamiatky nie sú variantmi navrhovanej činnosti dotknuté.
IV.1.3. Ochranné pásma
Varianty obchvatu obce v polohe severne od Podbrezovej (oranžový a červený) prechádzajú
ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry, v ktorom platí 2. stupeň ochrany.
Pri križovaní rieky Hron prechádza trasa modrého variantu ochranným pásmom vodohospodársky
významného vodného toku rieky Hron – pozemky 10 m od brehovej čiary.
Počas výstavby navrhovanej činnosti je nevyhnutné dodržať ochranné pásma podzemných
a nadzemných inžinierskych sietí a pozemných stavieb, napríklad:
- ochranné pásmo plynovodu (20 m),
- ochranné pásmo verejného vodovodu (3 m po oboch stranách potrubia),
- ochranné pásmo vzdušného vedenia 110 kV – 15 m, 22kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu,
- ochranné pásmo telekomunikačných káblov 1,5m – 3 m od osi kábla na každú stranu,
- ochranné pásmo železnice 60 m od osi krajnej koľaje,
- ochranné pásmo ciest I. triedy – 50 m od osi komunikácie,
- ochranné pásmo ciest II. triedy – 25 m od osi komunikácie,
- ochranné pásmo ciest III. triedy – 20 m od osi komunikácie.
IV.1.4. Spotreba vody
Počas výstavby
Nároky na odber vody pri stavebných prácach, súvisiacich s výstavbou, spočívajú hlavne v potrebe
technologickej vody, napr. pri výrobe betónových zmesí, na kropenie staveniska, čistenie mechanizmov, ďalej
v potrebe pitnej vody pre zamestnancov stavby a úžitkovej vody pre hygienické účely v rámci stavebných dvorov.
Na základe súčasných poznatkov nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad potreby technologickej,
úžitkovej a pitnej vody. Túto problematiku bude riešiť dodávateľ stavby, nepredpokladáme však zásadnú zmenu v
súčasnom hospodárení s vodou v širšom dotknutom záujmovom území.
Počas prevádzky
Spotreba vody na údržbu preložky cesty I/66 a vegetačné úpravy bude možné vyčísliť až v ďalších
fázach projektovej dokumentácie.
IV.1.5. Ostatné surovinové a energetické zdroje
Stavebná činnosť si vyžiada nasledujúce druhy surovín: kamenivo, štrkopiesky, asfalt, cement, betón,
oceľ, zvodidlá a iné materiály. Ich presné druhy a množstvá budú špecifikované až na úrovni realizačných
projektov.
Objem zemných prác jednotlivých variantov preložky cesty I/66 a ostatných súvisiacich objektov je
v technickej štúdii stanovený nasledovne :

Porovnanie rozhodujúcich zložiek
Kubatúra výkopu (m3)
Kubatúra násypu (m3)
Prebytok/Nedostatok výkopu (m3)
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variant - oranžový

variant červený

variant - modrý

579 093
233 207
+345 886

275 684
183 395
+92 289

420 024
106 024
+314 000
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Zámer
Pri výstavbe cesty I/66 sa predpokladá vo všetkých posudzovaných variantoch prebytok výkopu.
V rámci hospodárenia s vyťaženým materiálom sa uvažuje s čo najväčším využitím do násypov cestného telesa.
Aj napriek tomu vzniká na uvažovanej stavbe veľký prebytok materiálu, ktorý bude potrebné uložiť na vhodnú
skládku. Vhodná lokalita v súčasnosti nie je známa, v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude potrebné
vytypovať lokality v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia a s obcou.
Zásobovanie elektrickou energiou počas realizácie navrhovanej činnosti bude zabezpečené z jestvujúcej
rozvodnej siete. Potreba elektrickej energie sa kumuluje predovšetkým do priestorov stavebných dvorov.
Podrobnejšia špecifikácia potrieb bude súčasťou vyššieho stupňa projektovej dokumentácie.
IV.1.6.

Dopravná a iná infraštruktúra

V rámci výstavby preložky cesty príde k dotyku s existujúcimi cestami. Všetky kríženia ciest i poľných
ciest sú riešené nadjazdmi alebo podjazdmi a úprava existujúcej komunikácie je v nutnom rozsahu so smerovou
a výškovou úpravou.
Z hľadiska realizácie bude stavenisko rozdelené na viacero úsekov vzhľadom na celkovú dĺžku trasy,
časový horizont potreby z hľadiska kapacity cesty a vzhľadom na množstvo prekážok ako sú vodné toky, údolia,
existujúca dopravná sieť a členitý terén. Začiatok a koniec úseku ako aj miesta križovaní s existujúcimi cestami a
resp. traťou ŽSR (modrý variant) bude realizovaný v dotyku s verejnou premávkou, ostatná dĺžka trasy bude
realizovaná bez premávky. Počas výstavby bude nutné zachovať prístup pre poľnohospodársku a lesnú techniku.
Dovoz materiálov by sa realizoval hlavne po existujúcich cestách:
− v smere od Banskej Bystrice po jestvujúcej ceste I/66 v prieťahu obcou Podbrezová smerom na Brezno,
− po ceste I/72 v smere od Mýta pod Ďumbierom,
− po ceste III/06649 v doline Jasenského potoka,
− po ceste III/06657 v smere z obce Predajná do Lopeja,
− po ceste III06650 z Lopeja v smere na Vajskovú a Dolnú Lehotu v doline Vajskovského potoka,
− po ceste III/06652 z Podbrezovej v smere na Hornú Lehotu,
− po ceste III/06673 cez obec Valaská,
− po ceste III/06658 medzi Hroncom a Valskou,
− po ceste III/06654 zo Štiavničky v smere na Hronec.
Za účelom čo najväčšieho priblíženia sa k stavenisku je možné využívať aj sieť poľných a lesných ciest.
IV.1.7. Nároky na pracovné sily
Nároky na pracovné sily pre obdobie výstavby obchvatu Podbrezovej, nie je možné v súčasnosti
kvalifikovane špecifikovať. Objem a profesijná skladba pracovných síl je v značnej miere závislá na tempe
výstavby a strojno-mechanizačnej vybavenosti stavby. Potrebný počet zamestnancov v požadovaných
profesiách bude zabezpečený dodávateľskou organizáciou. V etape prevádzky nevznikajú nároky na vytvorenie
trvalých pracovných miest.
IV.1.8. Iné nároky
Nároky na zastavané územia
Trasy študovaných variantných riešení sa dostávajú do blízkosti stavebných objektov a vyžiadajú si buď
ich asanáciu, alebo blízkosť mostného objektu môže významne ovplyvniť kvalitu životného prostredia
obyvateľov. Rozsah prípadných asanácií bude potrebné doriešiť po podrobnom zameraní územia vo vyššom
stupni PD a podrobnejšom rozpracovaní mostných objektov.
Oranžový variant
V km 6,438 trasa prechádza mostom nad údolím potoka Hnusné a cestou III/06652, pozdĺž ktorej je
zástavba. Stavbou budú dotknuté tri rodinné domy. V km 6,630 bude potrebné asanovať 3 záhradné domčeky. V
km 7,580 bude pod budúcim mostom 1 rodinný dom. V km 7,680 sa pod budúcim mostom nachádza pozdĺž cesty
I/72 vľavo priemyselný areál a rodinný dom. V km 8,250 bude potrebné asanovať jeden objekt v areáli bývalého
PD.
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Červený variant
V km 3,575 – 4,100 trasa križuje údolie potoka Hnusné a cestu III/06652, pozdĺž ktorej je zástavba.
Stavbou bude dotknutých 6 rodinných domov a rozsiahla novostavba s charakterom penziónu s rozľahlým,
sadovnícky upraveným pozemkom. V km 4,330 vpravo bude potrebné asanovať 1 záhradný domček. V km 5,510
sa pod budúcim mostom nachádza pri ceste I/72 rodinný dom.
Modrý variant
Na konci úseku v priestore križovatky s cestou I/72 je potrebné pre zabezpečenie kompletného
napojenia existujúcej komunikačnej siete asanovať existujúci objekt stavebnín s priľahlými objektmi
a zariadeniami.
Príprava územia a následná rekultivácia
Vzhľadom na rozsah stavby sa predpokladá zriadiť pre potreby budúceho zhotoviteľa pozdĺž trasy
obchvatu niekoľko stavebných dvorov a skládok. Ich situovanie je v blízkosti budúcej cesty I/66. Úprava plôch
stavebných dvorov či skládok bude pozostávať z odlesnenia územia pre výstavbu, odstránenia všetkých stromov
a krovia z plochy trvalého záberu mimo lesných pozemkov, odhumusovania, z uloženia na skládky a z následnej
rekultivácie po ukončení výstavby. Ďalšie nároky budú podrobnejšie rozpracované vo vyšších stupňoch
projektovej dokumentácie, nakoľko v súčasnosti ich nie je možné relevantne odhadnúť.
IV.2.

Údaje o výstupoch

IV.2.1. Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas výstavby
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby budú predovšetkým prejazdy ťažkých mechanizmov
a stavebné práce, ktoré spôsobia zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosť. Táto činnosť však bude len
dočasná.
Hlavné plošné zdroje znečistenia ovzdušia pri všetkých variantoch predstavujú predovšetkým plochy
súvisiace s výstavbou, ako stavebné dvory, prístupové cesty pre dopravu a prepravu materiálu, stavebné práce
pri výstavbe mostných objektov a preložkách inžinierskych sietí.
Počas prevádzky
Doprava na novovybudovanom obchvate obce sa stane novým líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia.
Presunutím dopravy na novú komunikáciu sa očakáva zníženie produkcie emisií z dopravy v centrálnej časti obce
Podbrezová, v ktorej sa v súčasnosti realizuje celý objem dopravy. Zároveň, vzhľadom na očakávanú intenzitu
dopravy na vybudovanom obchvate sa neočakáva prekračovanie krátkodobých ani dlhodobých limitných hodnôt
škodlivín v ovzduší.
IV.2.2. Odpadové vody
Počas výstavby
V etape výstavby budú vznikať odpadové vody v súvislosti s používaním technologickej, úžitkovej i pitnej
vody pri stavebných prácach, pri údržbe a prevádzke stavebných dvorov (vrátane sociálnych zariadení pre
zamestnancov). Určitú kontamináciu vôd môžeme predpokladať z úniku pohonných hmôt, olejov, mazadiel
a iných používaných znečisťujúcich látok. Ich vplyv je možné eliminovať vhodnými organizačnými opatreniami pri
nakladaní s nimi.
Kvantifikáciu odpadových vôd počas výstavby nie je možné v súčasnosti špecifikovať, nepredstavujú
však podstatný zásah do súčasného stavu režimu vôd.
Počas prevádzky
Počas prevádzky bude vznikať najmä odpadová voda z povrchového odtoku, jedná sa hlavne o splachy
zrážkových vôd z povrchu vozovky a odpadové vody z topenia snehu pri zimnej údržbe obchvatu. V tomto období
z dôvodu posypu vozovky môžu byť zvýšené hodnoty obsahu mangánu, železa a chloridov. V prípade úniku
ropných látok sa prekročia limity organických mikropolutantov (NEL). Znečistenie vôd, pochádzajúcich
z komunikácie, môže výnimočne spôsobiť aj havária na ceste, alebo nevhodná manipulácia s látkami
a materiálmi, ktoré škodia vodám. Takýmto udalostiam je možné zabrániť, resp. ich eliminovať adekvátnymi
opatreniami (zvodidlá, kanalizácia, odlučovače ropných látok). Z pohľadu celkového množstva odpadových vôd,
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a spôsobu ich odvedenia a prečistenia je možné konštatovať, že nedôjde k výraznému ovplyvneniu kvalitatívnych
a ani kvantitatívnych ukazovateľov povrchových i podzemných vôd.
IV.2.3.

Odpady

Počas výstavby
S odpadmi, vznikajúcimi počas výstavby obchvatu bude nakladané v súlade s novelou zákona č.
223/2001 Z.z o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2013 pod číslom 343/2012 Z.z.
Odpady sú kategorizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg
odpadov“, v znení vyhlášky MŽP SR 409/2002 a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004.
V priebehu výstavby budú vznikať predovšetkým odpady, ktoré sú vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov charakterizované najmä ako stavebné odpady a odpady z demolácií –
skupiny 17. Do tejto skupiny patria odpady z odstraňovania drevín v trase stavby, z obalových materiálov
použitých stavebných materiálov, z búrania spevnených plôch a odpady, ktoré vzniknú počas samotnej výstavby
a to tak na stavenisku ako aj na stavebnom dvore. Ďalej je možné očakávať odpady skupiny 13 – odpady z
olejov a kvapalných palív, skupiny 16 – odpady inak nešpecifikované a skupiny 20 – komunálne odpady.
Zhotoviteľ stavby ako držiteľ odpadu je podľa zákona povinný počas výstavby vznikajúci odpad
zaraďovať podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhu a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením. Zároveň je povinný oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady podľa ich druhov,
označovať ich predpísaným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom.
Číslo druhu
odpadu
13
13 02 04
13 02 05
13 02 06
13 02 08
13 07 01
13 07 02
13 07 03
15
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 10
15 02 02
16
16 01 07
16 01 13
16 01 15
17
17 01 01
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04

Názov druhu odpadu

Kategória

Odpady z olejov a kvapalných palív
chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie
syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
iné motorové, prevodové a mazacie oleje
vykurovací olej a motorová nafta
benzín
iné palivá (vrátane zmesí)
Odpadové obaly, absorbent, handry na čistenie, filtračný materiál
a ochranné odevy inak nešpecifikované
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
zmiešané obaly
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
Odpady inak nešpecifikované v katalógu odpadov
olejové filtre
brzdové kvapaliny
nemrznúce kvapaliny iné ako v 16 01 14
Stavebné odpady a odpady z demolácii vrátane výkopovej zeminy
betón
zmesi betónu alebo oddelené zložky betónu
zmesi betónu
drevo
sklo
plasty
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
N
N
N
N
O
O
N
O
O
O
O
N
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17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
železo a oceľ
zmiešané kovy
káble iné ako uvedené v 17 04 10
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené
17 09 04
v 170901 - 170903
Komunálne odpady vrátane ich zložiek
20
zo separovaného zberu
20 03 01
zmesový komunálny odpad
20 02 01
biologicky rozložiteľný odpad
(O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad)

O
O
O
O
N
O
N
O
O
O
O

Počas prevádzky
Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik väčšieho množstva odpadov, môžu vznikať odpady z údržby
zelených plôch, prípadne zmesový komunálny odpad. Z odlučovačov ropných látok budú vznikať nebezpečné
odpady, ktoré je možné v zmysle katalógu odpadov zaradiť do skupiny 13 – odpady z olejov a kvapalných palív,
napr.: kaly z odlučovačov oleja z vody, olej z odlučovačov oleja a z vody, voda obsahujúca olej z odlučovačov
oleja z vody, zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody.
Prehľad odpadov pri prevádzke obchvatu
Číslo druhu
odpadu
13
13 02 04
13 02 05
13 02 06
13 02 08
13 07 01
13 07 02
13 07 03

Názov druhu odpadu

Kategória

Odpady z olejov a kvapalných palív
chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
N
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie
N
syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
N
iné motorové, prevodové a mazacie oleje
N
vykurovací olej a motorová nafta
N
benzín
N
iné palivá (vrátane zmesí)
N
Odpadové obaly, absorbent, handry na čistenie, filtračný materiál
15
a ochranné odevy inak nešpecifikované
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
15 01 10
N
kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 06
zmiešané obaly
O
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
15 02 02
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
N
kontaminované nebezpečnými látkami
Komunálne odpady vrátane ich zložiek
20
zo separovaného zberu
20 01 01
papier a lepenka
O
20 01 02
sklo
O
20 02 01
biologicky rozložiteľný odpad
O
20 03 01
zmesový komunálny odpad
O
20 03 03
odpad z čistenia ulíc
O
20 03 06
odpad z čistenia kanalizácie
O
(O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad)
Prevádzkovateľ stavby je povinný po jej uvedení do prevádzky vypracovať program odpadového
hospodárstva v súlade platnými legislatívnymi predpismi. Okrem toho je povinný pre svojich zamestnancov
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vypracovať prevádzkovú smernicu o nakladaní s nebezpečnými odpadmi a havarijný plán pri nakladaní
s nebezpečnými odpadmi.
S odpadom, ktorý bude vznikať počas výstavby a prevádzky obchvatu bude nakladané v súlade so
znením zákona o odpadoch, pričom v rámci stavby sa budú materiály maximálne zhodnocovať a čo nebude
možné v rámci stavby zhodnotiť, bude uložené na niektorej zo skládok v rámci okresu.
IV.2.4. Zdroje hluku a vibrácií
Hluk
Počas výstavby
Zdrojom hluku počas výstavby navrhovanej činnosti je predovšetkým ťažká doprava, ktorá zabezpečuje
plynulý prísun stavebných materiálov na stavbu a odvoz prebytočného materiálu. Ďalším zdrojom hluku počas
výstavby sú samotné stavebné stroje a mechanizmy v lokalite výstavby. Základný rámec prípustných hodnôt
hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré nesmú byť stavebnou činnosťou prekročené, definuje Vyhláška MZ SR č.
549/2007 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, kde sa
v jej prílohe v článku 1.7 konštatuje:
V pracovných dňoch od 700 do 2100 h a v sobotu od 800 do 1300 h sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo
vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (‐10) dB k ekvivalentnej hladine
A zvuku v uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky
č. 2. uvedenej vyhlášky (korekcie na špecifický hluk – zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný impulzový hluk,
vysoko impulzový hluk a vysoko energetický impulzový hluk).
Na základe uvedeného možno konštatovať nasledovné:




hlučné stavebné práce sa môžu vykonávať v pracovných dňoch od 700 – 2100,
počas víkendu sa hlučné stavebné práce môžu vykonávať len v sobotu v čase od 800 – 1300,
stavebné práce môžu prebiehať aj mimo týchto hodín, ale práce, ktoré prekračujú prípustné hodnoty
hluku vo vonkajšom prostredí sa môžu vykonávať len v čase, ktorý je špecifikovaný v predchádzajúcich
bodoch. Mimo tohto času možno na stavebnú činnosť vztiahnuť prípustné hodnoty hluku z tab. 2 pre
hluk z iných zdrojov.

Hluk v okolí zemných strojov dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk od týchto strojov je dočasný a má
výrazne premenný, prerušovaný charakter – závisí od druhu vykonávanej činnosti a od momentálne realizovanej
technológie (bagrovanie, sypanie štrku, zhutňovanie, nakladanie atď.). Bežné je aj spolupôsobenie jednotlivých
zdrojov hluku pri súčasnej práci niekoľkých strojov a zariadení. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých
strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková
hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na
premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfiguráciu terénu. Hlukom zo stavebných prác na stavenisku bude
atakovaná aj zástavba pozdĺž prístupových komunikácií vedúcich ku stavenisku a široké okolie stavby.
V prípade, že sa obyvatelia budú sťažovať na nadmerný hluk, príslušný stavebný úrad v súčinnosti
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže dať hlučnosť premerať. Stavebník je povinný zabezpečiť
meranie hluku, ktoré pri stavebnej činnosti vzniká a neprekračovať prípustné hodnoty. Sťažnosti obyvateľov rieši
príslušný odbor životného prostredia, na jeho podnet sa robia merania hluku.
Počas prevádzky
Prevádzka komunikácie v navrhovaných parametroch s predpokladanými intenzitami dopravy bude
významným novým zdrojom hluku z dopravy. Výstavbou obchvatu obce dôjde k prerozdeleniu dopravy na
pôvodnú cestu I/66 a obchvat, čím sa predpokladá zmena hlukovej záťaže územia. Predpokladá sa, že
výstavbou obchvatu sa na pôvodnej komunikácii, ktorá prechádza cez zastavané časti obcí, zníži hluková zaťaž.
Zároveň však dôjde k distribúcii hluku z dopravy do širšieho územia aj do lokalít, v ktorých doteraz pôsobenie
tohto zdroja hluku neexistovalo.
Za účelom zhodnotenia hlukových pomerov na trase pôvodnej cesty I/66 a v trase navrhovaných variantov
bola vypracovaná Hluková štúdia (DOPRAVOPROJEKT, a.s., 2013). Na základe jej výsledkov konštatujeme, že
pri predpokladaných intenzitách dopravy na uvažovaných variantoch obchvatu Podbrezovej budú prekračované
limitné hodnoty hluku stanovené vyhláškou č. 549/2007 Z.z a stavba si vyžiada protihlukové opatrenia rôzneho
rozsahu podľa jednotlivých variantov.
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Vibrácie
Počas výstavby
Mechanické kmitanie a otrasy, ktoré sa môžu prenášať do stavebných objektov a obytných budov, sú pri
výstavbe vyvolané vonkajšími zdrojmi – stavebnými aktivitami, ako je zakladanie mostov, paženie, vibračné
zhutňovanie. Povrchové vrstvy zemskej kôry sa následkom budenia zdrojmi kmitania rozvlnia a vlnenie postupuje
v pôdnom masíve všetkými smermi (pozdĺžne a priečne vlnenie). Geologické a pôdno-mechanické pomery majú
veľký vplyv na veľkosť odozvy na budenie, ktoré sa šíri pôdou do základov okolitých budov. Základy objektov
prenášajú horizontálne aj vertikálne seizmické účinky zo základovej dosky do jednotlivých podlaží, pričom je
preukázané, že kmitanie vo vyšších podlažiach je vo väčšine prípadov väčšie ako kmitanie základov objektov.
Riziko vibrácií bude závisieť od vzdialenosti najbližšej zástavby.
Počas prevádzky
Účinky vibrácii počas prevádzky je možné eliminovať technickým riešením.
IV.2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia, teplo, zápach a iné výstupy
Počas výstavby a prevádzky cesty nie je predpoklad produkcie žiarenia ani iných fyzikálnych polí.
IV.2.6. Očakávané vyvolané investície
Výstavba navrhovanej činnosti v predložených variantoch riešenia si vyžiada preložky a ochranu vodovodov,
silnoprúdových zariadení, diaľkových VVN vedení aj plynovodov. Podrobnejšie je ich rozsah popísaný v kapitole
II.8.
IV.3.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

IV.3.1 Vplyvy na obyvateľstvo
Znečistenie ovzdušia a hluková záťaž
Vplyvy na obyvateľstvo sa hodnotia najmä prostredníctvom pôsobenia hluku a emisií škodlivých látok
z dopravy na obyvateľstvo v blízkosti navrhovaných variantných riešení stavby. V exhalačnej štúdii na základe
predpokladanej intenzity dopravy vo výhľadovom období 10 rokov po uvedení investície do prevádzky, sa
konštatuje, že v okolí variantných riešení preložky cesty I/66 nebudú prekročené maximálne prípustné imisné
hodnoty škodlivých látok z dopravy. Zároveň, v súvislosti s presunom dopravy na obchvat, poklesne produkcia
exhalátov z dopravy v častiach obce, ktorými vedie v súčasnosti cesta I/66. Na znečistenie ovzdušia v okolí bude
mať vplyv aj ostatná komunikačná sieť spolu s priemyselnou činnosťou v dotknutom území, ktoré neboli vo
výpočte zohľadnené.
Hluková štúdia posúdila hlukové pomery navrhovanej investície na okolité územie, ako aj na územie
v okolí súčasnej cesty I/66. Hluk z dopravy bol vypočítaný pre všetky navrhované varianty pre výhľadové obdobie
10 rokov po uvedení obchvatu do prevádzky. Výsledky boli porovnané s limitnými hodnotami hluku podľa
vyhlášky č. 237/2009 a všade tam, kde je predpoklad prekračovania prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku
boli navrhnuté protihlukové opatrenia, ktorých výstavba musí zabezpečiť dodržanie limitných hladín hluku vo
vonkajšom prostredí. Navrhované protihlukové steny musia spĺňať kategóriu B2 (DLR do 24 dB) vzduchovej
nepriezvučnosti a A2 (DLɑ do 8 dB) zvukovej pohltivosti.
Na základe výsledkov oboch štúdií môžeme konštatovať, že navrhovaná činnosť vyhovie limitom vo
všetkých variantných riešeniach pri realizácií navrhovaných opatrení.
Narušenie pohody a kvality života
Vplyvy počas výstavby
Pohoda a kvalita života obyvateľov bude výraznejšie narušená najmä počas obdobia výstavby cesty,
ktoré je spojené s dočasným nepriaznivým vplyvom v tých častiach záujmového územia, ktoré budú
ovplyvňované obmedzovaním dopravy a ťažkou nákladnou dopravou pozdĺž prístupových komunikácií ku stavbe
a na trasách medzi zdrojmi materiálov a stavbou. Využívanie jestvujúcich ciest bude závisieť od zdrojov
materiálov, ktoré pri súčasnej rozpracovanosti PD nie sú známe a budú závisieť od výberu dodávateľa stavby.
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Predpokladá sa, že budú využívané súčasné komunikácie I., II., aj III. triedy a poľné a lesné cesty v čo
najkratších vzdialenostiach. Doba obmedzenia a rušivých vplyvov bude limitovaná počas výstavby navrhovanej
činnosti.
Ako najvýraznejší a najcitlivejší priamy vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo bývajúce v blízkosti
stavby sa javí záber pozemkov a asanácia obytných a hospodárskych objektov. Jednotlivé variantné riešenia si
vyžiadajú na základe orientačných odhadov asanácie, resp. blízkosť mostného objektu významne ovplyvní kvalitu
bývania v dotknutom území:
Oranžový variant
V km 6,438 trasa prechádza mostom nad údolím potoka Hnusné a cestou III/06652, pozdĺž ktorej je
zástavba. Do úvahy prichádzajú tri rodinné domy. V km 6,630 bude potrebné asanovať 3 záhradné domčeky. V
km 7,580 bude pod budúcim mostom 1 rodinný dom. V km 7,680 sa pod budúcim mostom nachádza pozdĺž cesty
I/72 vľavo priemyselný areál a rodinný dom. V km 8,250 bude potrebné asanovať jeden objekt v areáli bývalého
PD. Rozsah prípadných asanácií bude potrebné doriešiť po podrobnom zameraní územia vo vyššom stupni PD a
podrobnejšom rozpracovaní mostného objektu. Rovnako bude potrebné posúdiť vplyv novej cesty na zástavbu
pod mostom aj v prípade rozmiestnenia pilierov mosta mimo zástavbu.
Červený variant
V km 3,575 – 4,100 trasa križuje údolie potoka Hnusné a cestu III/06652, pozdĺž ktorej je zástavba. Do
úvahy prichádza 6 rodinných domov a penzión. V km 4,330 vpravo bude potrebné asanovať 1 záhradný domček.
V km 5,510 sa pod budúcim mostom nachádza pri ceste I/72 rodinný dom. Rozsah prípadných asanácií bude
potrebné doriešiť po podrobnom zameraní územia vo vyššom stupni PD a podrobnejšom rozpracovaní mostného
objektu. Rovnako bude potrebné posúdiť vplyv novej cesty na zástavbu pod mostom aj v prípade rozmiestnenia
pilierov mosta mimo zástavbu.
Modrý variant
Na konci úseku v priestore križovatky s cestou I/72 je potrebné pre zabezpečenie kompletného
napojenia existujúcej komunikačnej siete asanovať existujúci objekt stavebnín s priľahlými objektmi
a zariadeniami.
Ako už bolo konštatované, uvedené počty asanácií sú v tomto štádiu projektovej dokumentácie
orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie stavby po jej geometrickom zameraní, ako aj určení
polohy definitívneho variantu, budú počty asanácií spresnené. Dotknutí občania budú odškodnení v zmysle
platnej legislatívy.
Vplyvy počas prevádzky
Rodinné domy, ktoré budú v blízkosti variantných riešení (oranžový variant km 6,438, km 7,58 a červený
km 3,575 – 4,100, km 5,5) budú v etape prevádzky vystavené hlukom z dopravy a zmenou mikroklímy. Je treba
si uvedomiť, že súčasný stav predstavuje zónu kľudu v prírodnom prostredí, ktorá bude narušená hlukom
z dopravy, aj keď pôjde o hlukovú záťaž spĺňajúcu požiadavky platnej legislatívy. Tienenie mostným objektom
a zvýšená cirkulácia vzduchu môže negatívne vplývať na kvalitu života v dotknutom území. Rovnako negatívne
sa prejaví aj situovanie technického diela v prírodnej krajine a bývajúcim obyvateľstvom bude vnímaná ako
vizuálna bariéra.
Trasa modrého variantu sa dostáva v cca km 1,5 až 2,5 do blízkosti obytných sídel intravilánu obce
Podbrezová. Účinky hlukovej záťaže budú eliminované protihlukovými opatreniami a samotné situovanie
navrhovanej činnosti nad dotknutou oblasťou ešte čiastočne zmenší hlukovú záťaž. Bývajúcimi obyvateľmi bude
situovanie technického diela v súčasnej prírodnej krajine vnímané ako vizuálna bariéra.
Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
Sociálnoekonomické účinky pripravovanej stavby sa prejavia po realizácii stavby ako dôsledok vyššej
technickej úrovne návrhu oproti súčasnému stavu. Sociálne efekty sa prejavia u užívateľov ciest zvýšením ich
bezpečnosti a u obyvateľov dotknutých obcí znížením negatívnych účinkov na ich životné prostredie. Prejavia sa
tiež v poklese cestovného času cestujúcich osobných vozidiel a v autobusoch. Spolu s úsporami prevádzkových
nákladov vozidiel a nákladmi na opravy a údržbu ciest tvoria sociálnoekonomické prínosy.
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IV.3.2.

Vplyvy na prírodné prostredie
IV.3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie

Reliéf dotknutého územia je odrazom rozdielnych štruktúrnych vlastností hornín, ich nerovnakej
morfologickej odolnosti. Na svahoch prevláda erózno - denudačný typ reliéfu, svahy sú budované paleozoickými,
mezozoickými horninami, ktoré sú nesúvisle prekryté kvartérnymi zeminami rôznej genézy. Jednotlivé horniny sa
vyznačujú premenlivou energiou reliéfu a rôzne strmými svahmi. V nive Hrona a jej prítokov sa uplatňuje erózno
- akumulačný typ reliéfu.
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú predkvartérne horniny zastúpené paleozoickými,
mezozoickými, ktoré sú lokálne prekryté kvartérnymi sedimentami. Predkvartérne horniny sú tektonicky porušené
tektonickými líniami smeru SZ - JV a SV - JZ. Predpokladá sa, že tektonicky predisponované je údolie
Brezového potoka, potoka Hnusné a Bystrianky.
Medzi Brezovým potokom a potokom Bystrianka sa predpokladajú násunové línie medzi tektonickou
jednotkou hronika a veporika (variant červený, oranžový). Tektonická línia oddeľujúca veporikum od paleozoika
(kryštalinika) smeru SV - JZ sa predpokladá v trase modrého variantu. Pozdĺž tektonických línií sú horniny
tektonicky porušené a ich geotechnické parametre sú výrazne zhoršené.
Proces zvetrávania zasahuje do horninového masívu nerovnomerne. Zóna silno zvetraných hornín sa
predpokladá do hĺbky cca 5 - 8 - 10 m od povrchu terénu.
Zo Štúdie rizík vstupu do horninového prostredia (GEOFOS, 2013) vyplývajú nasledovné závery:
- na území sa vyskytujú svahové deformácie,
- v dôsledku tektonického porušenia líniami smeru SV/JZ, SZ/JV a Z - V je horninové prostredie lokálne
porušené čo spôsobuje výraznú degradáciu pevnostných charakteristík hornín,
- územie je lokálne porušené eróziou,
- jednotlivé varianty cesty I/66 neprechádzajú dobývacími priestormi, ani chránenými ložiskovými územiami
výhradných ložísk nerastných surovín,
- územie sa nachádza v seizmickej oblasti so 6 °MSK – 64.
Nestabilné územia z hľadiska výskytu svahových deformácií v rámci jednotlivých variantov sú prevažne v
nasledovných úsekoch :
- v trase červeného variantu v okolí km 1,02; 1,23; 2,50,
- v trase oranžového variantu v okolí km 3,00; 3,40; 3,60; 4,40; 5,00,
- v trase modrého variantu v okolí km 0,95; 2,60.
Nedá sa vylúčiť, že pri výraznej zmene klimatických podmienok a zásahu do horninového prostredia môže nastať
zaktivizovanie jednotlivých svahových deformácií.
Tektonické pomery. Na základe archívnych materiálov sa predpokladá tektonické porušenie horninového
masívu líniami smeru SV - JZ, SZ - JV, Z – V v úsekoch:
- v trase červeného variantu v údolí Hrona v km 0,0 - 0,9 a v km 6,42 - 7,03; v údolí Brezového potoka v km
1,23 - 2,02; potoka Hnusné v okolí km 3,48 - 4,32; v údolí Bystrianky v km 5,12 - 5,95,
- v trase oranžového variantu v údolí Hrona v okolí km 0,5 a v km 8,75, v údolí potoka Veľký Grapeľ v km 1,25,
v údolí Vajskovského potoka v km 2,25, v údolí bezmenného potoka v km 3,4, v údolí Brezového potoka v km 4,5
a v km 5,2 v potoka Hnusné v okolí km6,0, v údolí Bystrianky v km 7,75,
- v trase modrého variantu v údolí Hrona v okolí km 0,5 a km 3,75, km 1,4; km 2,0; km 3,5.
Hĺbková a bočná erózia sa uplatňuje pozdĺž toku Hrona a jeho prítokov - Veľký Grapeľ, Vajskovský potok,
Brezový potok, potok Hnusné, potok Bystrianka. Eróziou sú postihnuté aj brehy bezmenných potokov.
Na objemové zmeny sú náchylné jemnozrnné sedimenty. Objemové zmeny sa môžu prejaviť aj u siltov a ílov,
ktoré sú môžu vyskytovať v mieste násypov a zárezov a tiež v mieste výskytu triasových bridlíc. Výskyt týchto
typov v trase jednotlivých variant je nesúvislý. Piesčité sedimenty v nivách potokov sú náchylné na stekutenie. Ich
výskyt je nesúvislý.
Sedimenty s prímesou organických látok sa vyznačujú vysokou vlhkosťou, nízkou objemovou hmotnosťou,
nízkou pevnosťou a veľmi vysokou a nerovnomernou stlačiteľnosťou. Z podložia komunikácií, ako neúnosné
základové pôdy, je najvhodnejšie ich odstrániť, alebo zvoliť špeciálne spôsoby zakladania. Výskyt polôh
organických látok sa viaže na vrstvu fluviálnych sedimentov, ktoré sa môžu vyskytovať v nive Hrona, potoka
Veľký Grapeľ a jeho prítoku, v nive Vajskovského potoka, Brezového potoka a Bystrianky.
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Na základe zhodnotenia inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v trase červeného, oranžového a
modrého variantu cesty I/66 a následného zasahovania jednotlivých tras cesty do prírodného prostredia
záverečná správa Inžinierskogeologickej štúdie odporučila ako najvhodnejšie riešenie obchvatu cesty I/66
modrý variant.
IV.3.2.2. Vplyvy na kvalitu ovzdušia a miestnu klímu
Výstavbou obchvatu obce Podbrezová sa očakáva pokles znečistenia ovzdušia najmä v dotknutých
lokalitách, cez ktoré v súčasnosti prechádza cesta I/66 . Vzhľadom na intenzity dopravy, ktoré sa predpokladajú
na navrhovaných variantoch obchvatu obce sa neočakávajú emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré by
prekračovali legislatívne stanovené limitné hodnoty.
Realizácia variantných riešení si vyžiada výrub drevín (stromy a krovitý porast), ktorých odstránenie
môže mať vplyv na zmeny mikroklímy. Z povrchu komunikácie a násypov je nižší výpar ako z prirodzeného
terénu z dôvodov technického riešenia a rýchlejšieho odtoku zrážkovej vody. Iné terénne úpravy môžu spomaliť,
alebo zrýchliť podzemný a povrchový odtok, čím sa zmení prirodzená vodná bilancia v okolí komunikácie.
Podobne môže nastať zmena v cirkulácii tzv. miestnych vetrov, ktoré vznikajú najmä na svahoch a v
podsvahových polohách stekaním chladnejších vzduchových hmôt do dolín a nižších častí územia V prípade, že
sa v takomto teréne vybuduje vysoký násyp a mostný objekt, vytvárajú sa predpoklady pre hromadenie
chladných hmôt a lokálne ovplyvnenie okolitých biotopov.
Pri určitých typoch počasia dochádza ku zvýšeniu alebo zníženiu teploty vzduchu v okolí komunikácie o
niekoľko desatín až niekoľko °C, čo môže mať za následok zmien vo výskyte námrazy a zmrazkov na vozovke,
miestne ovplyvniť tvorbu a rozpúšťanie hmly, topenie snehovej pokrývky.
Nepriaznivé vplyvy prevádzky cesty na kvalitu ovzdušia sa prejavujú počas zhoršených rozptylových podmienok.
IV.3.2.3. Vplyv na podzemnú a povrchovú vodu
Podzemné a povrchové vody sú pre svoju dynamiku a význam pre krajinu a najmä človeka zvlášť
citlivým krajinným prvkom. Stavebné práce môžu ovplyvniť jednak kvalitu povrchových a podzemných vôd,
jednak ich režim, pričom môže ísť o vplyv krátkodobý, dočasný alebo dlhodobý resp. trvalý.
Vplyvy na podzemnú vodu
Miera zraniteľnosti podzemnej vody závisí od priepustnosti a hrúbky pokryvných útvarov,
hydrogeologických vlastností a pozície zvodneného kolektora, ako aj úrovne hladiny podzemnej vody. Zvýšená
miera priepustnosti kolektora vytvára všeobecne vhodnejšie podmienky pre relatívne rýchlu migráciu
kontaminantov prostredníctvom prúdenia podzemnej vody.
V etape výstavby potenciálne riziko dočasne predstavujú i stavebné dvory a zariadenia staveniska
(možné úniky splaškových vôd a kontaminantov do podzemnej vody)
V etape prevádzky znečistenie podzemných vôd môže byť do určitej miery spôsobené aj posypovými
látkami a havarijnými únikmi. Emisie produkované z motorových vozidiel majú čiastočne negatívny vplyv na
pôdnu vrstvu, kde dochádza k ukladaniu hlavne SO2, NOx, kovov. Pôdna vrstva sa pri zrážkovej činnosti stáva
zdrojom uvedených kontaminantov pre podzemné, prípadne povrchové vody. Významnú úlohu tu zohráva aj
mobilita jednotlivých kontaminantov, hĺbka hladiny podzemnej vody, hrúbka nenasýtenej zóny a rozkyv hladín
podzemnej vody.
Oranžový a červený variant cesty I/66 v úseku obchvatu Podbrezovej zasahuje do Chránenej
vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry. Dažďové vody z vozovky sú klasifikované ako odpadové, ktoré je potrebné
pred zaústením do recipientu prečistiť. Za týmto účelom bude potrebné vybudovať cestnú kanalizáciu. Voda
z povrchu vozovky bude systémom uličných vpustov odtekať do kanalizačného potrubia príslušného profilu
podľa požadovanej kapacity. Potrubie bude zaústené do čistiacich zariadení (odlučovačov ropných látok), ktoré
zachytia z vôd spláchnutých z vozovky ropné látky. Vyčistená voda bude zaústená do recipientov.
Vplyvy na povrchovú vodu
Výstavba cesty I/66 môže vo všetkých variantných riešeniach vo všeobecnosti ovplyvniť kvalitu aj režim
povrchových vôd. Z kvalitatívneho hľadiska je najpravdepodobnejšia možnosť kontaminácie vôd ropnými látkami
pri poruchách a haváriách mechanizmov. Okrem kvalitatívnych vplyvov existuje nebezpečenstvo splavenia
rozrušenej zeminy do koryta rieky Hron i menších tokov, čím sa zvýši zákal a môže dôjsť k nežiaducej zmene
prietokov.
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Z hľadiska možného ovplyvnenia povrchových vôd sú kritickými miestami križovania povrchových tokov
ich úpravy a preložky. V prípade uvažovaných variantných riešení ide o nasledovné úseky :
oranžový variant
km 1,55 - bezmenným potokom
km 1,70 - potok Veľký Grapeľ
km 2,25 - Vajskovský potok
km 3,29 - bezmenný potok
km 4,39 - Brezový potok
km 6,43 - potok Hnusné
km 7,53 - potok Bystrianka
variant červený
km 0,23 - bezmenný potok
km 0,69 - prekrytým potokom
km 2,03 - Brezový potok
km 3,89 - potok Hnusné
km 5,43 - potok Bystrianka
variant modrý
km 0,44 - rieka Hron
km 1,44 – bezmenný potok
km 2,06 – bezmenný potok
km 3,89 - rieka Hron
Voda z povrchu vozovky bude systémom uličných vpustov odtekať do kanalizačného potrubia a
potrubie bude zaústené do čistiacich zariadení (odlučovačov ropných látok), ktoré zachytia z vôd spláchnutých
z vozovky ropné látky. Vyčistená voda bude zaústená do recipientov.
IV.3.2.4. Vplyvy na pôdu
Priamym a najvýznamnejším vplyvom počas výstavby je trvalý a dočasný záber poľnohospodárskej
a lesnej pôdy, ktorý je nevyhnutný pre novobudovaný úsek cesty. V etape výstavby dôjde k totálnej deštrukcii
pôdneho profilu. V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je treba
chrániť poľnohospodársku pôdu.
Pri realizácii jednotlivých zámerov je nutné:
• nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným
situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie
poľnohospodárskymi mechanizmami,
• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich
hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy je však z pohľadu navrhovanej činnosti nevyhnutný. Počas výstavby
bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo
a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
IV.3.2.5. Vplyvy na genofond a biodiverzitu
Vplyv na vegetáciu
V koridore navrhovaných variantných riešení dôjde k odstráneniu vegetačného krytu, ako aj k zmene
pôdnych horizontov. Dôjde k zásahu do lesných ekosystémov, brehových porastov rieky Hron a miestnych
potokov, ako aj rozptýlenej krajinotvornej zelene.
Najvýraznejšie sa tento vplyv prejaví v trase modrého variantu, ktorý zasahuje do stabilných lesných
ekosystémov a vyžiada si výrub cca 9 ha lesov. Lesné ekosystémy predstavujú v dotknutom území ochranné lesy
(Ls4, Ls5.2, Ls5.4) a v alúviu Hrona zvyšok lužného lesa (Ls1.3). Vzhľadom na prítomnosť vápnitého podložia vo
východnej časti trasy je pravdepodobný výskyt viacerých chránených druhov z čeľade Orchidaceae, ktoré môžu
byť stavebnou činnosťou zničené.

52

Cesta I/66 Podbrezová - obchvat
Zámer
Na elimináciu negatívnych vplyvov musí byť zásah do porastov vykonaný veľmi citlivo a len
v nevyhnutnom rozsahu. Po ukončení výstavby musí byť okolie stavby rekultivované a zakomponované do
krajiny vhodným návrhom vegetačných úprav.
Vplyv na živočíšstvo
V etape výstavby sa negatívne vplyvy na živočíštvo prejavia rušením počas stavebných prác,
vytvorením bariéry v koridore stavby, obmedzením a čiastočne priamou likvidáciou potravných a reprodučných
možností.
V etape prevádzky bude negatívne na živočíšstvo pôsobiť hluk a exhaláty z dopravy ako aj vytvorenie
bariéry v území, kde zver v súčasnosti bezproblematicky migruje. Možnosti pre voľnú migráciu vzniknú pod
mostnými objektami, ktoré vzhľadom na svoje navrhnuté parametre pokytujú dostatočný priestor pre migráciu.
V spolupráci s orgánmi ochrany prírody bude potrebné v ďalšom stupni PD riešiť problematiku migrácie zveri a na
základe výsledkov pozorovania realizovať v ktitických úsekoch výstavbu objektov, ktoré umožnia voľnú migráciu
zveri.
IV.3.3. Vplyvy na krajinu
Súčasná štruktúra krajiny záujmového územia predstavuje už antropogénne pozmenenú urbánnu
krajinu, ale so zachovalým lesnými celkami. Realizácia zámeru ovplyvní charakter daného územia z hľadiska
funkčného. V súčasnosti je priestor využívaný na poľnohospodársku a lesnícku výrobu, obytnú a rekreačnú
činnosť. V tomto zmysle sa navrhovaný zámer bude touto činnosťou odlišovať od súčasného stavu využitím
územia a predpokladanou frekvenciou dopravy.
Najviac sa vplyvy na krajinu prejavia v úsekoch svahových zárezov (modrý variant) a vysokých
mostných objektov nad údoliami (oranžový a červený variant).
IV.3.4. Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Vplyv na hydrické biokoridory
Trasa modrého variantu v dvoch úsekoch premosťuje nadregionálny biokoridor Hron. Prakticky v celom
dotknutom území je funkčnosť biokoridoru silne ovplyvnená cestnou a železničnou dopravou, areálom železiarní
a obytnou zástavbou. Premostenie vodného toku Hrona nespôsobí znefunkčnenie trasy biokoridoru, nakoľko
mostné objekty majú šírku 219 m a 299 m, čo umožní funkčnosť trasy nadregionílneho biokoridoru.
Mostné objekty v oranžovom a červenom variante premosťujú potoky na vysokých a dlhých mostných
objektoch, ktoré zároveň prekleňujú celé údolia a svojimi paramerami umožňujú migráciu v trasách lokálnych
hydrických biokoridorov.
Vplyvy na biocentrá a genofondové lokality
V trase navrhnutých variantných riešení na základe dostupných východiskových materiálov (ÚPD) nie sú
lokalizované žiadne biocentrá resp. genofondové lokality.
IV.3.5. Vplyvy na urbánny komplex a využitie zeme
Vplyvy na poľnohospodárstvo
Navrhovaná činnosť si vyžiada okrem priameho záberu pôdy aj rozdelenie súvislých honov na menšie
plochy, ktoré z pohľadu ďalšieho využívania budú spôsobovať ťažkosti v efektívnosti ako aj v organizovaní
poľnohospodárskej výroby. Tento vplyv bude trvalý. Všetky poľné cesty v dotknutom území budú
preložené a budú vytvorené podmienky pre prístup na poľnohospodárske pozemky.
Vplyvy na lesné hospodárstvo
Pri každom z variantných riešení dôjde k trvalému záberu lesného pôdneho fondu. Dôjde k obnaženiu
porastových stien, nástupu inváznych druhov rastlín a k zníženiu statickej a biotickej stability dotknutých lesných
ekosystémov. Najvýraznejší vplyv na lesného hospodárstvo bude pri modrom variante, ktorý si vyžiada záber až
9-tich ha lesov. Časť týchto lesov patrí do kategórie ochranných lesov s prioritnou funkciou stabilizácie pôdy.
Zásah do lesov v tomto území spôsobí výrazné narušenie ekologickej rovnováhy. Stavebná činnosť pri realizácii
modrého variantu musí byť vykonaná v úzkej súčinnosti s orgánmi ochrany prírody ako aj s lesníckymi
organizáciami.
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Vplyvy na priemyselnú výrobu
Trasa priamo nezasahuje do objektov priemyselnej výroby. Realizáciou navrhovanej činnosti sa vytvoria
optimálne podmienky pre skvalitnenie dopravnej situácie a rozvoj nových ekonomických aktivít.
Vplyvy na dopravu
Dopravno – inžinierske podklady pre vypracovanie technickej štúdie vyhotovil DOPRAVOPROJEKT,
a.s. v roku 2013 a sú súčasťou technickej štúdie. Dopravná prognóza sa vypočítala pre roky 2030, 2040 a 2050.
Rok 2030 je predpokladaný rok uvedenia do prevádzky. Výhľadové zaťaženie bolo spracované na základe:
- koeficientov rastu podľa Metodického pokynu MDVaRR MP 1/2006,
- predpokladaného demografického a ekonomického vývoja spoločnosti,
- zohľadnenie vývoja dopravy na úseku medzi jednotlivými sčítacími obdobiami,
- analýzy dotknutej dopravnej siete,
- výsledkov celonárodného sčítania,
- predpokladaného stupňa automobilizácie a motorizácie,
- dopravnej sociológie obyvateľov dotknutého územia,
- predpokladaného rozvoja Železiarni Podbrezová
Prognóza dopravy
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
číslo cesty

úsek

číslo sčít.
úseku

I/66

Družby - Križovatka obchvat (Lopej)

90920

I/66

Križovatka obchvat - Križovatka I/66 a I/72

90930

I/66

Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (I/66)

90937

I/66

Valaská - Brezno

90940

I/72

Križovatka I/66 a I/72 - Bystrá (I/72)

92840

III/066050

Križovatka I/66 a III/66050 - Dolná Lehota

94860

III/066053

Chvatimech - Hronec

93850

I/66

MODRÝ VARIANT

Stav s realizáciou
MODRÝ VARIANT
O
T
O
T
RPDI 2030 (S)
RPDI 2040 (S)
10766
2212
12231
2474
12978
14705
3765
431
4278
482
4196
4760
12593
2116
14306
2367
14709
16673
13647
1692
15504
1893
15339
17397
2629
184
2958
205
2813
3163
1354
165
1501
183
1519
1684
1678
252
1860
280
1930
2140
10183
1726
11568
1930
11909
13498

Percentuálny podiel nákladnej dopravy
(v percentách)

Stav s realizáciou
MODRÝ VARIANT

číslo cesty

úsek

I/66
I/66
I/66
I/66
I/72
III/066050
III/066053
I/66

Družby - Križovatka obchvat (Lopej)
Križovatka obchvat - Križovatka I/66 a I/72
Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (I/66)
Valaská - Brezno
Križovatka I/66 a I/72 - Bystrá (I/72)
Križovatka I/66 a III/66050 - Dolná lehota
Chvatimech - Hronec
MODRÝ VARIANT

číslo sčít. úseku RPDI 2030 RPDI 2040 RPDI 2050

Prognóza dopravy
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
číslo cesty

úsek

číslo sčít.
úseku

I/66

Družby - Križovatka obchvat (Lopej)

90920

I/66
I/66
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Križovatka I/66 a III/66050 - 'Križovatka I/66 a
I/72
Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (koniec
obchvatu)

O
T
RPDI 2050 (S)
13183
2655
15838
4611
517
5128
15420
2540
17960
16711
2031
18742
3195
224
3419
1627
197
1824
2016
300
2316
12469
2071
14540

90930
90937

90920
90930
90937
90940
92840
94860
93850

17,0
10,3
14,4
11,0
6,5
10,9
13,1
14,5

Stav s realizáciou
ORANŽOVÝ VARIANT
O
T
O
T
RPDI 2030 (S)
RPDI 2040 (S)
10766
2212
12231
2474
12978
14705
3765
431
4278
482
4196
4760
2518
423
2861
473
2941
3334

16,8
10,1
14,2
10,9
6,5
10,9
13,1
14,3

16,8
10,1
14,1
10,8
6,6
10,8
13,0
14,2

O
T
RPDI 2050 (S)
13183
2655
15838
4611
517
5128
3084
381
3465

Cesta I/66 Podbrezová - obchvat
Zámer
I/66

Valaská - Brezno

90940

I/72

Križovatka obchvat - Bystrá (I/72)

92840

III/066050

Križovatka I/66 a III/66050 - Dolná Lehota

94860

III/066053

Chvatimech - Hronec

93850

Oranžový variant križovatka obchvat 1 (Lopej) križovatka obchvat 2 (Piesok)
Oranžový variant križovatka obchvat 2 (Piesok)
- križovatka obchvat 3 (Valaská)
Križovatka obchvat (Lopej) - križovatka I/66 a
III/66050
Križovatka I/66 a I/72 - križovatka obchvat
(Piesok)

I/66
I/66
I/66
I/72

90920
92840

13647
1692
15339
2629
184
2813
1354
165
1519
1678
252
1930
10183
1726
11909
10075
1693
11768
2711
311
3022
526
74
600

Percentuálny podiel nákladnej dopravy
(v percentách)
číslo cesty

úsek

I/66
I/66
I/66
I/66
I/72
III/066050
III/066053
I/66
I/66
I/66
I/72

Družby - Križovatka obchvat (Lopej)
Križovatka I/66 a III/66050 - 'Križovatka I/66 a I/72
Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (koniec obchvatu)
Valaská - Brezno
Križovatka obchvat - Bystrá (I/72)
Križovatka I/66 a III/66050 - Dolná Lehota
Chvatimech - Hronec
Oranž. var. obchvat 1 (Lopej) - križovatka obchvat 2 (Piesok)
Oranž. var. obchvat 2 (Piesok) - križovatka obchvat 3 (Valaská)
Križovatka obchvat (Lopej) - križovatka I/66 a III/66050
Križovatka I/66 a I/72 - križovatka obchvat (Piesok)

Prognóza dopravy
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
číslo cesty

úsek

číslo sčít.
úseku

I/66

Družby - Križovatka I/66 a III/66050

90920

I/66
I/66

križovatka obchvat (Lopej) - Križovatka I/66 a
I/72
Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (koniec
obchvatu)

90930
90937

I/66

Valaská - Brezno

90940

I/72

Križovatka obchvat - Bystrá (I/72)

92840

III/066050

Križovatka I/66 a III/66050 - Dolná Lehota

94860

III/066053

Chvatimech - Hronec

93850

I/66
I/66
I/72
I/66

križovatka obchvat 1 (Lopej) - križovatka
obchvat 2 (Piesok)
križovatka obchvat 2 (Piesok) - križovatka
obchvat 3 (Valaská)
Križovatka I/66 a I/72 - križovatka obchvat
(Piesok)
križovatka I/66 a III/66050 - križovatka obchvat
(Lopej)

92840
90930

15504
1893
17397
2958
205
3163
1501
183
1684
1860
280
2140
11568
1930
13498
11445
1894
13339
3081
348
3429
592
82
674

16711
2031
18742
3195
224
3419
1627
197
1824
2016
300
2316
12469
2071
14540
12336
2159
14495
3320
373
3693
639
90
729

Stav s realizáciou
ORANŽOVÝ VARIANT
číslo sčít.
RPDI
RPDI
úseku
2030
2040
90920
17,0
16,8
90930
10,3
10,1
90937
14,4
14,2
90940
11,0
10,9
92840
6,5
6,5
94860
10,9
10,9
93850
13,1
13,1
14,5
14,3
14,4
14,2
90920
10,3
10,1
92840
12,3
12,2

Stav s realizáciou
ČERVENÝ VARIANT
O
T
O
T
RPDI 2030 (S)
RPDI 2040 (S)
10766
2212
12231
2474
12978
14705
3765
431
4278
482
4196
4760
2518
423
2861
473
2941
3334
13647
1692
15504
1893
15339
17397
2629
184
2958
205
2813
3163
1354
165
1501
183
1519
1684
1678
252
1860
280
1930
2140
10183
1726
11568
1930
11909
13498
10075
1693
11445
1894
11768
13339
526
74
592
82
600
674
13948
2157
15846
2412
16105
18258

RPDI
2050
16,8
10,1
11,0
10,8
6,6
10,8
13,0
14,2
14,9
10,1
12,3

O
T
RPDI 2050 (S)
13183
2655
15838
4611
517
5128
3084
381
3465
16711
2031
18742
3195
224
3419
1627
197
1824
2016
300
2316
12469
2071
14540
12336
2159
14495
639
90
729
17080
2588
19668
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Percentuálny podiel nákladnej dopravy
(v percentách)
číslo cesty

úsek

I/66
I/66
I/66
I/66
I/72
III/066050
III/066053
I/66
I/66
I/72
I/66

Družby - Križovatka I/66 a III/66050
križovatka obchvat (Lopej) - Križovatka I/66 a I/72
Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (koniec obchvatu)
Valaská - Brezno
Križovatka obchvat - Bystrá (I/72)
Križovatka I/66 a III/66050 - Dolná Lehota
Chvatimech - Hronec
Križ. obchvat 1 (Lopej) - križovatka obchvat 2 (Piesok)
Križ. obchvat 2 (Piesok) - križovatka obchvat 3 (Valaská)
Križovatka I/66 a I/72 - križovatka obchvat (Piesok)
križovatka I/66 a III/66050 - križovatka obchvat (Lopej)

Stav s realizáciou
ČERVENÝ VARIANT
číslo sčít.
úseku
90920
90930
90937
90940
92840
94860
93850

92840
90930

RPDI 2030 RPDI 2040 RPDI 2050
17,0
10,3
14,4
11,0
6,5
10,9
13,1
14,5
14,4
12,3
13,4

16,8
10,1
14,2
10,9
6,5
10,9
13,1
14,3
14,2
12,2
13,2

16,8
10,1
11,0
10,8
6,6
10,8
13,0
14,2
14,9
12,3
13,2

Podľa výsledkov Dopravno – inžinierskeho posúdenia, jednotlivé úseky cesty I/66 v intraviláne aj
extraviláne zatiaľ kapacitne aj z hľadiska funkčnej úrovne vyhovujú. V prípade realizácie jednotlivých variantov sa
dokázalo, že vo vysokých stúpaniach je nutné realizovať stúpacie pruhy pre pomalé vozidlá, nakoľko ak by neboli
realizované, dochádzalo by k veľkému časovému zdržaniu a k výraznej zníženej schopnosti uspokojiť dopravné
nároky na komunikáciu. Bez realizácie stúpacích pruhov by sa funkčná úroveň pohybovala na úrovni D až E.
Cesta I/66 bude v prípade realizácie obchvatu aj naďalej kapacitne vyhovovať.
Jedným z cieľov výstavby obchvatu Podbrezovej je presmerovať tranzitnú dopravu mimo obývanú časť
obce. Najviac dopravy prevedú oranžový a červený variant, nakoľko sú dlhšie a prevedú nielen dopravu na cestu
I/72 ale aj za celu Podbrezovú. Oranžový variant má to pozitívum, že začína skôr ako červený, teda odkloní
tranzit ešte pred križovatkou do Lopeja a tým odstráni dopravu z križovatky. Z hľadiska obslužnosti územia,
nakoľko všetky tri idú mimo zastavaného územia, ich obsluha je rovnaká. Výhodou červeného a oranžového je,
že majú križovatku Piesok a tým dokážu obslúžiť priamo aj železiarne, teda nemusí isť doprava po I/72 do
Železiarní, ako to je pri modrom variante.
IV.4.

Hodnotenie zdravotných rizík

Realizácia zámeru sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a normami.
Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa
predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných, najmä výškových
prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a
dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného zámeru bude len vo
vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné dôsledky na obyvateľstvo.
V etape výstavby bude v priestore stavby a prístupových ciest zvýšený pohyb stavebných mechanizmov.
Vzniká riziko dopravných nehôd s účastníkmi bežnej premávky ako aj s pešími účastníkmi premávky a cyklistami.
Závažným vplyvom výstavby, ale aj prevádzky cesty na obyvateľstvo je hluk. Jeho nepriaznivý vplyv sa môže
prejaviť pri dlhodobom stave prekračujúcom povolený hygienický limit. Najvýraznejšie sa negatívne vplyvy
prevádzky cesty prejavujú v blízkosti intravilánov obcí.
IV.5.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

IV.5.1. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma
Trasy navrhovaných variantov preložky cesty I/66 (v prípade modrého variantu len na začiatku úseku) sú
vedené územím, ktoré je súčasťou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry (OP NAPANT). Platí v ňom
2. stupeň ochrany podľa zákona NRSR č. 543/2002 Z.z. Hranica ochranného pásma prebieha súbežne s pravým
brehom rieky Hron.
V katastroch dotknutých obcí, ktorými prechádzajú trasy oranžového a červeného variantu sa
nachádzajú maloplošné chránené územia, tie ale nie sú navrhovanými variantmi vôbec dotknuté.
IV.5.2.

Vplyvy na územia chránené v zmysle medzinárodných dohovorov Natura 2000
V prípade všetkých variantných riešení dôjde k zásahom do biotopov európskeho významu:
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
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Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91EO)
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180)
Ls 5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy (9130)
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9140)
a biotopov národného významu:
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky
Najvýznamnejší zásah si vyžiada trasa modrého variantu, pri ktorej dôjde k stretu s územím, ktoré je
vyhlásené na ochranu v rámci európskej siete NATURA 2000. Jedná sa o SKÚEV 1303 Alúvium Hrona, kde
predmetom ochrany sú biotopy 91EO* Lužné vŕbovo – topoľové lesy a chránené druhy živočíchov. Modrý variant
priamo zasahuje do tohto územia v km 0,441 a v km 3,887 a to výstavbou mostných objektov.
V trase modrého variantu dôjde k zásahu do ochranných lesov (biotopy Ls4, Ls5.2, Ls5.4) so
severovýchodnou expozíciou zvažujúcou sa do údolia Hrona. Vzhľadom na prítomnosť vápnitého podložia vo
východnej časti trasy je tu pravdepodobný výskyt aj viacerých chránených druhov z čeľade Orchidaceae.
Negatívny vplyv nastane hlavne počas výstavby, keď bude odstránená časť vegetácie a s ňou zaniknú
reprodukčné biotopy a biotopy, ktoré sú zdrojom potravy. Sprievodné javy výstavby (hluk, prašnosť) budú
dočasne pôsobiť stresujúco na tu žijúce živočíchy. Počas stavebných prác budú nepriaznivo ovplyvnené aj vodné
ekosystémy, napr. zakaľovaním vody, či potenciálnym únikom ropných látok do vody.
Vplyv plánovanej stavby na predmet ochrany tohto územia bude potrebné podrobne posúdiť
v správe o hodnotení. V prípade zásahu do SKÚEV 1303 Alúvium Hrona, bude potrebné vykonať hodnotenie
významnosti vplyvu podľa ustanovenia článku 6(3) smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
IV.5.3.

Vplyvy na chránené vodohospodárske oblasti, ochranné pásma vodných zdrojov, chránené
ložiskové územia

Trasy oranžového a červeného variantu zasahujú do Chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry.
Z uvedeného dôvodu bude vybudovaná cestná kanalizácia a voda pred vyústením bude prečistená
v odlučovačoch ropných látok. Realizáciou navrhovaných opatrení nebude navrhovaná činnosť negatívne vplývať
na Chránenú vodohospodársku oblasť Nízke Tatry.
Trasa jednotlivých variantov navrhovanej činnosti nezasahujú do chránených ložiskových území. Podľa
informácií, ktoré sú zo servera SGÚDŠ Bratislava - Atlas krajiny, v hodnotenom území sa nevyskytujú výhradné
ložiská nerudných surovín, výhradné ložiská energetických a rudných surovín a významné geologické lokality.
IV.6.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu
pôsobenia

Pri hodnotení významnosti vplyvu bolo použité bodové hodnotenie v rozmedzí 5 stupňovej stupnice
z hľadiska významnosti vplyvu a z hľadiska časového pôsobenia boli vplyvy rozdelené na vplyvy v etape
výstavby a vplyvy v etape prevádzky.
Tabuľka hodnotenia významnosti očakávaných vplyvov
Ohodnotenie
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2

Popis vplyvu
Veľmi významný negatívny až katastrofálny vplyv
Významný negatívny vplyv
Priemerný negatívny vplyv
Málo významný negatívny vplyv
Minimálny negatívny vplyv
Žiadne vplyvy
Minimálny pozitívny vplyv
Malo významný pozitívny vplyv

57

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava

Ohodnotenie
+3
+4
+5

Popis vplyvu
Priemerný pozitívny vplyv
Významný pozitívny vplyv
Mimoriadne významný pozitívny vplyv

Očakávané vplyvy a riziká podľa významnosti v etape výstavby
Očakávané vplyvy a riziká
Na
obyvateľstvo

Nároky
na vstupy

Výstupy

Vplyvy na:

Riziko kolízií, havárií
Záťaž hlukom
Záťaž prašnosťou emisiami z dopravy
Vznik odpadov
Narušenie celkovej pohody obyvateľstva
Záber pôdy
Nároky na vodu
Nároky na surovinové zdroje
Nároky na dopravu a tech. infraštruktúru
Nároky na zastavané územie
Nároky na pracovné sily
Znečistenie horninového prostredia
Znečistenie ovzdušia
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Znečistenie pôd
Hluk a vibrácie
horninové prostredie
klímu a ovzdušie
pôdu
povrchovú a podzemnú vodu
genofond a biodiverzitu
chránené územia prírody
prvky ÚSES
krajinu
urbánny komplex

Hodnotenie variantov
oranžový
červený
modrý
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-3
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-3
-1
2
2
2
-2
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-3
-2
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-2
-2
-4
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-1
-1
-1

Očakávané vplyvy a riziká podľa významnosti v etape prevádzky
Očakávané vplyvy a riziká
Na obyvateľstvo Riziko kolízií, havárií
Záťaž hlukom
Záťaž prašnosťou emisiami z dopravy
Vznik odpadov
Narušenie celkovej pohody obyvateľstva
Nároky
Záber pôdy
na vstupy
Nároky na vodu
Nároky na surovinové zdroje
Nároky na dopravu a tech. infraštruktúru
Nároky na zastavané územie
Nároky na pracovné sily
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nulový
-4
-4
-3
-1
-4
0
-1
0
0
0
1

Hodnotenie variantov
oranžový červený
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-3
-3
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
2
2

modrý
-1
-2
-1
-1
-2
0
-1
-1
-1
0
2
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Výstupy

Vplyvy na

IV.7.

Znečistenie horninového prostredia
Znečistenie ovzdušia
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Znečistenie pôd
Hluk a vibrácie
horninové prostredie
klímu a ovzdušie
pôdu
povrchovú a podzemnú vodu
genofond a biodiverzitu
chránené územia prírody
prvky ÚSES
krajinu
urbánny komplex

0
-2
-3
-1
-4
-1
-2
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1

-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1

-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-2
-2
-1

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Vzhľadom na umiestnenie činnosti nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie zložiek životného
prostredia presahujúce hranice Slovenskej republiky.
IV.8.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav ŽP
v dotknutom území

Záujmové územie je činnosťou človeka zmenené (poľnohospodárska činnosť, zmena druhovej skladby
lesných ekosystémov, úprava vodných tokov, urbanizácia a pod.). Stavba a prevádzka cesty bude predstavovať
ďalší antropogénny prvok v krajine, ale zároveň môžeme konštatovať, že nebude predstavovať takú činnosť,
ktorá by následne vyvolala stav zhoršovania životného prostredia, aj keď niektoré zásahy do prírodného
prostredia, predovšetkým v etape výstavby, predstavujú výrazne negatívny prvok.
V dotknutom území, kde sa má činnosť realizovať, ako aj rozsah navrhovanej činnosti, nevykazujú
predpoklady synergického negatívneho dopadu zámeru na životné prostredie v takom rozsahu, aby sa pri
dodržaní navrhovaných opatrení, mimoriadne zhoršil stav životného prostredia.
IV.9.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti

Pre minimalizáciu možných rizík bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie potrebné
vypracovať plán havarijných opatrení. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické
opatrenia, aby zabránil úniku znečisťujúcich látok do prostredia. Zhotoviteľ musí zabrániť úniku ropných
produktov, palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších nebezpečných látok pri preprave, skladovaní a ich použití.
Počas realizačných prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v
súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku.
IV.10.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na
životné prostredie

IV.10.1. Organizačné a technické opatrenia
Organizačné opatrenia
Havarijný plán
Súčasťou organizácie výstavby zhotoviteľa stavby bude havarijný plán pre výstavbu, ktorý bude riešiť
elimináciu negatívneho vplyvu stavby na životné prostredie (prašnosť, únik škodlivín, technický stav vozidiel
stavby, odstavné plochy, komunikácie, sklady pohonných hmôt, dopravné trasy a iné). Náležitosti plánu budú
vypracované v zmysle platnej legislatívy.
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Bezpečnosť cestnej premávky
Počas výstavby bude potrebné na vyhradených komunikáciách v maximálnej miere vykonať opatrenia
na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky príslušnými dopravnými značkami (obmedzenie
rýchlosti, vjazdu, obchádzky a pod.).
Bezpečnosť prác
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a
dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ o
bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi.
Hospodárenie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadené v zmysle stratégie a
koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo. Základnými
princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe bude:
- predchádzanie vzniku odpadov,
- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou
separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä
počas výstavby. Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy pre prípad odpadového betónu,
železobetónu a asfaltu z demolácií objektov, spevnených plôch a ciest. Recyklácia týchto druhov odpadu je
možná priamo na mieste (mobilné recyklačné jednotky), resp. na stavebnom dvore. Recyklované materiály budú
prednostne využité priamo pri výstavbe jednotlivých objektov komunikácie. Zmesový komunálny odpad bude
odvážať a zneškodňovať separovaním firma, ktorá sa zaoberá takouto činnosťou v rámci územia. Energetické
zhodnotenie odpadov je možné napr. pre odpadové oleje), ich množstvo však nebude významné.
Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ stavebných prác.
Technické opatrenia
Cieľom technických opatrení je čo najväčšie zmiernenie, prípadne eliminácia, negatívnych vplyvov
výstavby a prevádzky činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, prostredníctvom dostupných a technicky
realizovateľných postupov. Väčšina technických opatrení má charakter štandardných postupov, ktoré vyplývajú
z potrieb zosúladenia danej činnosti s platnou legislatívou a zahŕňajú postupy:
- na ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami,
- na zníženie prašnosti,
- na ochranu chránených území a druhov,
- na zabezpečenie vegetačných úprav,
- na ochranu povrchových a podzemných vôd pred znečistením.
Zabezpečenie ochrany obyvateľov počas výstavby v intraviláne bude predmetom programu organizácie
výstavby. Z tohto programu už budú známe trasy prevozov materiálov a teda aj oblasti, ktoré budú najviac
zasiahnuté týmito prevozmi. K základným opatreniam na zníženie nepriaznivého vplyvu týchto činností na
obyvateľov bude dôsledné dodržiavanie plánu bezpečnosti pri práci, v rámci neho napríklad aj vylúčenie prác
v nočných hodinách a v čase pracovného pokoja, ktorým sa dá obmedziť pôsobenie hluku na znesiteľnú mieru
tolerovanú počas obdobia výstavby diela, udržiavanie príjazdových komunikácií v čistom stave, t.j. kropením
počas sucha, aby sa zabránilo nadmernej prašnosti, prípadne naopak odstraňovaním nánosov blata počas
vlhkých dní.
Opatrenia na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami znečisteného ovzdušia
Počas výstavby môže v ovzduší dochádzať k zvyšovaniu koncentrácie plynov z exhalátov automobilov
a stavebných mechanizmov, ako aj prašnosti v okolí stavby prejazdom mechanizmov a manipuláciou
s vyťaženým materiálom. Pre zníženie koncentrácie škodlivých látok v ovzduší je nutné používať len také
mechanizmy, u ktorých emisie spĺňajú limity podľa platných legislatívnych predpisov. Prípadnú zvýšenú prašnosť
je nutné znížiť (a to hlavne v suchom, letnom období) kropením vodou, najmä miesta prejazdu ťažkých
stavebných mechanizmov. Vhodnými technicko – organizačnými opatreniami počas výstavby je možné obmedziť
negatívne pôsobenie vyššie spomínaných vplyvov na environmentálne prijateľnú mieru.
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Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku
V etape výstavby preložky cesty nebude možné ochrániť obyvateľstvo pred negatívnym účinkom hluku
z dopravy stavebných mechanizmov, príp. z činností, ktoré sprevádzajú stavebné postupy najmä
v bezprostrednom okolí trás prevozu materiálov. Vhodnou organizáciou práce na stavenisku a vylúčením prác
v nočných hodinách ako aj v dňoch pracovného voľna sa dá obmedziť pôsobenie hluku na znesiteľnú mieru
tolerovanú počas obdobia výstavby diela.
V etape prevádzky na základe výsledkov hlukovej štúdie boli navrhnuté nasledovné protihlukové opatrenia:
variant oranžový
lokalita
Lopej
Vajsková
Lopej
Bruchačka
Podbrezová
Vŕšky
Vŕšky
Valaská
Valaská

v km
1,450 – 1,700
1,850 – 2,300
1,950 – 2,250
5,700 – 6,500
6,350 – 6,750
7,550 – 7,850
7,400 – 8,050
8,600 – 9,100
8,570 – 9,070

L/h [m]
250/2,0
450/2,0
300/2,0
800/2,0
400/2,5
300/2,0
650/2,0
500/3,0
500/3,0

umiestnenie
vpravo
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo

povrch bariéry
p
p
p
p
p
p
p
p
p

variant červený
lokalita
Lopej
Zuberštín
Bruchačka
Podbrezová
Vŕšky
Vŕšky
Valaská
Valaská

v km
0,000 – 1,200
0,900 – 1,200
3,500 – 3,950
3,950 – 4,450
5,400 – 5,900
5,400 – 5,700
6,480 – 7,045
6,450 – 6,950

L/h [m]
200/3,0
300/3,0
450/2,5
500/2,5
500/2,0
300/2,0
565/3,0
500/3,0

umiestnenie
vľavo
vpravo
vľavo
vpravo
vpravo
vľavo
vľavo
vpravo

povrch bariéry
p
p
p
p
p
p
p
p

variant modrý
lokalita
v km
L/h [m]
umiestnenie
povrch bariéry
Lopej
0,000 – 0,500
500/3
vľavo
p
Podbrezová
0,800 – 3,750
2950/2,0
vľavo
p
Štiavnička
3,750 – 4,100
350/3,0
Vľavo
p
p – pohltivé materiály, op – obojstranne pohltivé, o – odrazivé materiály (priehľadné), p/o – pohltivý alebo
odrazivý (priehľadný) materiál
Navrhované protihlukové steny musia spĺňať kategóriu B2 (DLR do 24 dB) vzduchovej nepriezvučnosti a A2 (DLɑ
do 8 dB) zvukovej pohltivosti.
Opatrenia na ochranu horninového prostredia
Realizácia opatrení na elimináciu vplyvov na horninové prostredie a reliéf je viazaná jednak na obdobie
prípravy stavby a jednak na obdobie výstavby. Opatrenia vo vzťahu k horninovému prostrediu je v súčasnosti
možné navrhnúť iba vo všeobecnej podobe. Konkrétne postupy sanačných zásahov vyžadujú znalosť pomerov
na úrovni výsledkov podrobného geologického prieskumu, budú teda riešené v ďalších stupňoch dokumentácie.
V období projektovej prípravy stavby je možné úpravou nivelety a optimalizáciou vedenia komunikácií
dosiahnuť minimalizáciu zásahov do nestabilného prostredia a minimalizáciu potreby zárezov a násypov, s
prihliadnutím na vyrovnanú materiálovú bilanciu. Na obdobie projektovej prípravy je viazaný aj návrh sklonu
svahov, ich úprava, odvodnenie, návrh oporných múrov, ktorých cieľom je taktiež minimalizácia vplyvov na
horninové prostredie a reliéf.
Jednou z možností ochrany horninového prostredia je maximálne využívanie vyťaženej zeminy pri
stavbe nových objektov. Predpokladá sa, že zemina vyťažená pri zemných prácach sa zapracuje do samotného
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telesa komunikácie. V prípade, že vyťažená zemina nebude pre ďalšie stavebné účely vhodná, upraví sa
špeciálnymi technickými postupmi tak, aby sa v čo najväčšej miere dala využiť. Pri zabezpečovaní materiálov
z iných zdrojov je potrebné maximálne využívať existujúce ložiská surovín a nové otvárať, len ak je to
nevyhnutné.
Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd
Proti prípadnému negatívnemu vplyvu na povrchovú a podzemnú vodu počas realizácie navrhovanej
činnosti je nutné sa sústrediť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie vplyvov spojených s vlastnou stavbou:
- používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám,
- zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu, alebo len
v nevyhnutnom rozsahu, využiť obdobie nízkych vodných stavov,
- zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov a technických noriem pri
manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať technický stav mechanizačných prostriedkov
a vozidiel,
- nezriaďovať stavebné dvory v územiach, kde priepustnejšie horninové prostredie vychádza priamo na povrch
alebo je tesne pri povrchu,
- vybaviť stavebné dvory a mechanizmy ochrannými pomôckami a dostatočným množstvom sorbčných
materiálov, ktoré bude možné použiť v prípade havárie, resp. úniku vodám nebezpečných látok do
prostredia,
- vykonať hydrologický a hydrogeologický prieskum,
- pri výstavbe mostných objektov nad vodnými tokmi môže dochádzať k ich bezprostrednému kontaktu so
stavebnými mechanizmami a z toho dôvodu je potreba zabezpečiť technicky vyhovujúce stavebné
mechanizmy a hlavne disciplínu z hľadiska vstupu mechanizmov do vodných tokov,
- žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúca povrchovú a podzemnú vodu
v danej lokalite nesmie prekročiť koncentrácie prevyšujúce platné normy,
- v zimnom období je potrebné zabezpečiť údržbu komunikácie v blízkosti vodných tokov inertným materiálom.
Počas prevádzky cesty zhoršenie kvality podzemných a povrchových vôd prichádza do úvahy pri
havarijných situáciách, najmä pri únikoch z cisterien prepravujúcich látky škodiace vodám a to pri rýchlom
prieniku kontaminantov do vôd. Proti prípadnému negatívnemu vplyvu na podzemné a povrchové vody je
potrebné sa sústrediť na elimináciu, alebo aspoň na zmiernenie negatívneho vplyvu prípadnej havárie. Aby bolo
zamedzené prípadnej možnosti znečistenia vôd, navrhuje sa na novovybudovanej ceste dažďová kanalizácia.
Dažďové vody z budú odvádzané do odlučovačov ropných látok (ORL). Odlučovače ropných látok budú
navrhnuté na potrebnú veľkosť dažďových vôd s výstupnou hodnotou 0,1 mg/l ropných látok.
V zimnom období je potrebné zabezpečiť údržbu komunikácie v blízkosti vodných tokov inertným materiálom.
Opatrenia na ochranu pôdy
Negatívny vplyv na pôdu sa prejaví predovšetkým v nevyhnutnom trvalom zábere poľnohospodárskej
a lesnej pôdy. Dočasný záber bude navrhovaný v minimálnej výmere a v nevyhnutnom množstve so zreteľom na
PPF a LPF .
Podľa zákona o ochrane pôdy poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné
nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy ustanovuje spôsob ochrany humusového horizontu poľnohospodárskych pôd (HHPP),
s ktorým musí byť naložené tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a aby
bolo zabezpečené jeho hospodárne a účelné využitie. Hospodárnym a účelným využitím skrývky HHPP z plôch
trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske
pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu
kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo na vylepšenie kvalitatívnych vlastností nepoľnohospodárskych pôd, ktoré
neboli vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako je poľnohospodárska zeleň, ekologická
zeleň a okrasná zeleň. Skrývka HHPP z plôch dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje jej
vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky a následné vrátenie pôdy do pôvodného stavu spätnou
rekultiváciou. Skrývka HHPP sa vykonáva oddelene podľa jednotlivých častí (ornica, podornica) so zreteľom na
hĺbku biologicky aktívnej pôdy.
Počas výstavby sa opatrenia musia sústrediť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie vplyvov
spojených s vlastnou stavbou:
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−
zhutnenie pôdy pri výstavbe je vratný proces a je možné ho odstrániť použitím mechanickej rekultivácie
v podobe hĺbkového kyprenia pôdy,
−
počas stavby minimalizovať dĺžku otvorenia výkopových rigolov, aby nedochádzalo k vyplavovaniu
a odnosu jemných častíc zrážkami resp. vetrom,
−
v prípade intoxikácie pôdy je potrebné ju dočasne vyradiť z poľnohospodárskeho využívania a realizovať
biologickú rekultiváciu,
−
v prípade degradácie pôdy je po ukončení stavby potrebné realizovať biologickú rekultiváciu dotknutého
pôdneho fondu.
Opatrenia na ochranu bioty
− výrub lesných porastov a nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutočniť výlučne v mimohniezdnom období,
− minimalizovať zásahy do brehových porastov, vyhnúť sa devastácii brehov vodných tokov,
− pri osadzovaní pilierov mostných objektov vyhnúť sa zásahu do dna a brehov toku,
− medzi mostným objektom a vlastným brehom vodného toku ponechať voľný priestor pre umožnenie
prechodu živočíchom,
− zabezpečiť minimálnu podchodnú výšku pri menších vodných tokoch – 2,60 m,
− stavebné dvory, parky techniky a iné sprievodné stavebné objekty umiestniť do územia s malou druhovou
diverzitou,
− pohyb stavebných mechanizmov obmedziť výlučne na stavbu, manipulačné pásy a v programe organizácie
výstavby určené prístupové komunikácie mimo cenné územia a minimalizovať ho v priestore biokoridorov,
− po ukončení stavebných prác vykonať náhradné rekultivácie a výsadbu zelene v lokalitách, narušených
výstavbou, rekonštruovať narušené brehové porasty,
− v ďalšom stupni projektovej dokumentácie uskutočniť inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín,
ktoré bude potrebné likvidovať a vo výške vyčíslenej spoločenskej hodnoty uskutočniť náhradnú výsadbu zelene
na plochách určených príslušným orgánom ochrany prírody,
− realizovať vegetačné úpravy na svahoch komunikácie s použitím pôvodných drevín.
Opatrenia na ochranu krajiny, začlenenie technického diela do krajiny
K opatreniam na zlepšenie estetického účinku smerového a výškového vedenia stavby a na začlenenie
technického diela do krajiny patria vegetačné úpravy na svahoch rýchlostnej cesty. Výber druhovej skladby
stromov a krov sa musí orientovať na pôvodné typické druhy sledovaného územia. Návrh druhovej skladby
drevín, ktoré sa použijú na úpravu svahov je potrebné odsúhlasiť s príslušným orgánom ochrany prírody.
Z hľadiska estetického vnímania stavby obyvateľstvom je potrebné navrhnúť vhodné architektonické riešenia
jednotlivých objektov stavby, mostov, protihlukových stien a pod. Ďalším krokom, ktorý napomôže pri začlenení
nového prvku v krajine, je rekultivácia poškodeného územia, ktorou sa vytvoria vhodné podmienky pre následnú
revitalizáciu, t.j. obnovenie biotickej zložky krajiny a to tak po stránke fyzickej ako aj funkčnej.
IV.10.2. Kompenzačné opatrenia
Kompenzačné opatrenia týkajúce sa výrubu drevín, budú riešené v súlade so zákonom NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a s vykonávacou vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z.z., resp. č. 579/2008,
podľa ktorých sa určuje spoločenská hodnota drevín. Vo výške spoločenskej hodnoty za likvidované dreviny je
možné vykonať náhradnú výsadbu zelene na svahoch a v križovatkách predmetnej cesty.
Citlivou môže byť otázka kompenzácií za majetkovú ujmu pri výkupoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy
v zábere stavby a jej objektov. Kompenzácie za majetkové ujmy sa budú riešiť v zmysle platných právnych
predpisov (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku),
individuálne v úzkej súčinnosti investora stavby, dotknutých subjektov a zastupiteľstva obcí.
IV.11.

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala

IV.11.1. Dopravná prognóza pre stav bez realizácie činnosti
Pri stave bez realizácie navrhovanej činnosti sú v nasledujúcich tabuľkách uvádzané predpokladané
záťaže a podiel nákladných vozidiel v rokoch 2030, 2040 a 2050:
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Prognóza dopravy
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
číslo cesty

číslo sčít.
úseku

úsek

Družby - Križovatka I/66 a
III/66050
Križ. I/66 a III/66050 'Križovatka I/66 a I/72
Križovatka I/66 a I/72 Valaská (I/66)

I/66
I/66
I/66
I/66

Valaská - Brezno

I/72
III/066050

Križovatka I/66 a I/72 Bystrá (I/72)
Križovatka I/66 a III/66050 Dolná Lehota

III/066053

Stav bez realizácie

Chvatimech - Hronec

90920
90930
90937
90940
92840
94860
93850

O
T
RPDI 2030 (S)

10766

2212

O
T
RPDI 2040 (S)

12231

12978
13948

2157

15846

2116

úsek

I/66

Družby - Križovatka I/66 a III/66050
Križovatka I/66 a III/66050 - 'Križovatka
I/66 a I/72
Križovatka I/66 a I/72 - Valaská (I/66)
Valaská - Brezno
Križovatka I/66 a I/72 - Bystrá (I/72)
Križovatka I/66 a III/66050 – Dolná Lehota
Chvatimech - Hronec

I/66
I/66
I/66
I/72
III/066050
III/066053

3195

252

183

1860

224
3419

1627

1684

1930

2031
18742

205

1501

197
1824

280

2016

2140

Percentuálny podiel nákladnej dopravy
(v percentách)
číslo cesty

16711

3163
165

2540
17960

1893

2958

1519
1678

15420

17397
184

2588
19668

2367

15504

2813
1354

17080

16673
1692

2655
15838

2412

14306

15339
2629

13183

18258

14709
13647

2474
14705

16105
12593

O
T
RPDI 2050 (S)

300
2316

Stav bez realizácie
číslo sčít.
úseku
90920

RPDI 2030

RPDI 2040

RPDI 2040

17,0

16,8

16,8

90930

13,4

13,2

13,2

90937
90940
92840
94860
93850

14,4
11,0
6,5
10,9
13,1

14,2
10,9
6,5
10,9
13,1

14,1
10,8
6,6
10,8
13,0

Podľa výsledkov Dopravno – inžinierskeho posúdenia, jednotlivé úseky cesty I/66 v intraviláne aj extraviláne
zatiaľ kapacitne aj z hľadiska funkčnej úrovne vyhovujú. Za predpokladu, že sa obchvat obce Podbrezová
nebude realizovať, tak v období 2030 – 2050 cesta I/66 už nebude vyhovovať v úseku prieťahu obcou a jej
funkčná úroveň klesne na úroveň D, resp. E (hustota dopravného prúdu = D dostatočná = 21-30 voz/1 km, E
nestabilná = 31-40 voz/1 km).
IV.11.2. Obyvateľstvo
Nulový variant patrí k frekventovaným cestným ťahom v danom území. Na prieťahu cesty I/66 (km cca
122 – 126) v Podbrezovej bolo podľa štatistík Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici v rokoch
2010 a 2011 evidovaných 7 dopravných nehôd, z toho : 1 so smrteľnými následkami a 3 s ľahkým zranením.
Obyvateľstvo bývajúce v blízkosti súčasnej cesty I/66 je už v súčasnosti atakované nadlimitnými hodnotami
hluku.
IV.11.3. Horninové prostredie
Nulový variant nemá vplyv na horninové prostredie a geologické pomery v jeho okolí.
IV.11.4. Ovzdušie
V budúcnosti očakávame v súvislosti so zvyšovaním intenzít dopravy, aj zvyšovanie podielu
znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä prachu.
IV.11.5. Voda
V prípade, že nebude realizovaná navrhovaná činnosť, bude doprava na ceste I/66 aj naďalej
prechádzať cez intravilán obce Podbrezová. Táto komunikácia nemá vybudované zariadenia na ochranu
povrchových a podzemných vôd pred znečistením vodami stekajúcimi z povrchu vozoviek a zabezpečenie proti
haváriám (odlučovače ropných látok), takže možno v dôsledku zvýšenia intenzity dopravy očakávať zhoršenie
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stavu životného prostredia. Ide o kumulatívny vplyv a najviac ohrozené sú pritom miesta križovania komunikácie
s vodnými tokmi. Vývoj odtokových pomerov v záujmovom území v prípade nulového variantu nebude
ovplyvnený.
IV.11.6. Pôda
Pri rekonštrukčných prácach vzniknú nároky na záber pôdneho fondu, ktorý však nie je možné
v súčasnosti kvantifikovať.
IV.12.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a ďalšími
relevantnými strategickými dokumentmi

Príprava a výstavba líniových stavieb je v Slovenskej republike usmerňovaná koncepčnými dokumentmi:
−
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená Uznesením vlády SR č. 1033/2001 a jej
záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528/2002,
−
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 – Zmeny a doplnky č.1 záväznej časti Koncepcie
územného rozvoja Slovenska 2001, schválená Uznesením vlády SR č.513/2011 z 10.augusta 2011
−
Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020, schválená Uznesením vlády SR
č.158/2010
−
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016, schválené Uznesením vlády SR č. 144/2012
z 27.apríla 2012
−
Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013, verzia 2.0 z 11.septembra 2012
−
Program prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2011 – 2014 schválený Uznesením vlády č.
781/2011 zo 7. decembra 2011,
Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013, verzia 2.0 z 11.septembra 2012
„Operačný program Doprava“ (ďalej len „OPD") predstavuje programový dokument Slovenskej republiky
pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 - 2013. Tento dokument obsahuje
súbor cieľov a prioritných osí zahrňujúcich viacročné opatrenia na ich dosiahnutie, ktoré budú realizované
využitím finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
V Aktualizácii zoznamu projektov Operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013 (verzie 2.5) podľa
Programového manuálu k OPD 2007 – 2013 (verzia 3.2, z 10.9.2012) cesta I/66 Podbrezová obchvat nie je
uvedená.
„Program prípravy, výstavby a modernizácie ciest I. triedy na roky 2011 - 2014 „ bol schválený
Uznesením vlády č. 781/2011 zo 7. decembra 2011. Konštatuje sa v ňom, že v predchádzajúcich rokoch bolo
prioritou rozvoja cestnej infraštruktúry dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest. Systémový prístup ku
komplexnej výstavbe a modernizácii siete ciest I. triedy bol realizovaný len ojedinele. Obmedzené finančné
prostriedky boli využívané hlavne na riešenie bodových chýb (tzv. úzkych miest) na cestách, na rekonštrukcie
mostných objektov v havarijnom stave, na odstránenie zosuvov, povodňových škôd, vo veľmi malej miere na
komplexnú rehabilitáciu vozoviek, homogenizáciu ťahov a plánovité odstraňovanie opakovaných nehodových
lokalít. Nerovnomerný spôsob investovania finančných prostriedkov medzi diaľnicami, rýchlostnými cestami
a cestami I. triedy, nedostatočné financovanie údržby ciest I. triedy spôsobuje v konečnom dôsledku degradáciu
vozoviek a zvýšenie finančných potrieb na ich rekonštrukciu.
Priority programu výstavby ciest I. triedy
−
znížiť počet kritických nehodových lokalít,
−
znížiť negatívny dopad na životné prostredie a krajinu budovaním obchvatov miest, upokojovaním dopravy
pred vstupom do obcí a miest,
−
zvýšiť kapacitu križovatiek v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy,
−
znížiť percento ciest I. triedy s prekročenou kapacitou,
−
modernizovať medzinárodné cestné ťahy „E“ ciest podľa podmienok dohody AGR,
−
rekonštruovať poškodené úseky ciest a mostov, ktoré pre deficit zabezpečenia systematickej údržby
ohrozujú bezpečnosť premávky,
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−

prijať účinné preventívne opatrenia na ochranu cestnej siete pred jej neúmerným preťažovaním
a poškodzovaním.

V Programe prípravy, výstavby a modernizácie ciest I. triedy na roky 2011 – 2014 stavba obchvatu Podbrezovej
vôbec nefiguruje. Uvažuje sa v ňom s projektom I/66 Podbrezová – prieťah, rekonštrukcia.
Územnoplánovacia dokumentácia
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ďalej len ÚPN VÚC Banskobystrický
kraj) bol schválený Vládou SR uzn.č. 394/1998 dňa 09.06.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená
Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
veľkého územného celku Banskobystrický kraj
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 2004 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn.č. 611/2004 zo dňa 16. a 17. decembra 2004, záväzná
časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 4/2004 zo dňa 17. decembra.2004, ktoré
nadobudlo účinnosť 21.januára 2005,
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2007 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn.č. 222/2007 zo dňa 23.augusta 2007, záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 6/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 27. septembra 2007,
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 2009 boli schválené Zastupiteľstvom
Banskobystrického samosprávneho kraja (ZBBSK) uzn.č. 94/2010 zo dňa 18.júna 2010, záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 14/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 10. júla 2010.
V Záväznej časti ÚPN VÚC sa ohľadom cesty I/66 v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry uvádza:
„bod 6.1.8. rekonštruovať a vybudovať cestu I/66 v úseku križovatka Slovenská Ľupča – Brezno, nová trasa s
obchvatom mesta Brezno a rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí v úseku Podbrezová - Valaská,
Územný plán obce Predajná – vypracovaný v 03.2007 ( INT – EXT Banská Bystrica) v oblasti rozvoja
dopravnej infraštruktúry určuje rezervovať koridor pre rozšírenie cesty I/66 C 11,5/80 na kategóriu R 22,5/100,
80. V ÚP sa neuvažuje s preložkou cesty I/66.
Územný plán obce Podbrezová – vypracovaný v 05. 2006 (Ing.arch. Škrabák, Ateliér PROPON,
Banská Bystrica) v oblasti dopravného vybavenia výhľadovo uvažuje s preložkou cesty I/66 obchvatom
zastavanej časti obce avšak preložka je vedená z väčšej časti tunelom popod okolité kopce, najdlhší z nich je
vedený popod Brezovú. Neprípustným regulatívom je vedenie trasy preložky cesty povrchovo. Preložka cesty
I/66 je uvedená v zozname verejnoprospešných stavieb.
Územný plán obce Podbrezová - Zmeny a doplnky č. 1 spracoval Ing. arch. Vladimír Paško s
kolektívom v roku 2012. Dokumentácia bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Podbrezovej uznesením č.
239/2012 zo dňa 13.06.2012. Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Podbrezová
č. 5/2012. V ZaD č.1 je v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry stanovené : 6.1.8. rekonštruovať a
vybudovať cestu I/66 v úseku križovatka Slovenská Ľupča – Brezno, nová trasa s obchvatom mesta Brezno a
rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí v úseku Podbrezová - Valaská, v grafickej časti – Komplexné
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie stále figuruje trasa obchvatu Podbrezovej tunelovým riešením
Územný plán obce Podbrezová, Zmeny a doplnky č. 2 – vypracované v januári 2013, Ing. arch.
Vladimír Paško, preložku cesty I/66 v textovej časti vôbec nerieši, avšak v grafickej časti je preložka cesty I/66
v pôvodne navrhovanej trase tunelovým riešením prečiarknutá. Zatiaľ neschválené
Územný plán obce Podbrezová – Zmeny a doplnky č. 3 - vypracované v marci 2013, Ing. arch.
Vladimír Paško, vo vzťahu k preložke cesty I/66 nedochádza ku zmene.
Územný plán obce Valaská - Zmeny a doplnky č. 2 – VZN č.1/2012, ktorým sa schvaľujú záväzné
časti ÚPN SÚ Valaská podľa ZaD č. 2 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.100/2012 dňa 28.9.2012.
V záväznej časti ZaD č.2 sa uvádza v rámci kapitoly zásady a regulatívy dopravného vybavenia : „Rezervovať
koridor pre navrhované rozšírenie cesty I/66 na kategóriu C 22,5/100,80. Neuvažuje sa s obchvatom obce.
IV.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov
V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. je pripravovaný investičný zámer predmetom zisťovacieho konania.
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Najvýznamnejšími priamym vplyvmi budú: zásahy do biotopov, narušenie funkcie ochranných lesov
a ovplyvnenie kvality životného prostredia, prípadné asanácie, v miestach priblíženia sa variantných riešení
k obytnej zástavbe. V súčasnom stave je ohrozená bezpečnosť chodcov a záťaž obyvateľov spojená s intenzitou
dopravy nezodpovedá súčasným požiadavkám na hygienický štandard a pohodu života.
Predmetný elaborát prináša opis a charakteristiku dotknutého územia ako aj jej významných zložiek
životného prostredia. Aj napriek tomuto konštatovaniu je potrebné, aby sa na vybraný variant trasy vykonalo
ďalšie podrobnejšie hodnotenie vplyvov. Najzávažnejšie okruhy problémov sa budú týkať :
- hľadanie trasy s cieľom minimalizácie zásahov do obytnej zástavby,
- pri zásahu do SKÚEV 1303 Alúvium Hrona, je potrebné vykonať hodnotenie významnosti vplyvu
podľa ustanovenia článku 6(3) smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín.
V.

POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU

V.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
Pri riešení rôzne orientovaných environmentálnych problémov sa rozhodnutia vykonávajú na základe
požadovaných cieľov riešenia. Z praxe vyplýva, že tieto ciele, príp. zámery, sú navzájom nesúmeriteľné a často
konfliktné. Je zrejmé, že je potrebné definovať stupnice hodnôt na realizáciu týchto cieľov. Stupnice treba
navrhovať so zreteľom na požadované ciele riešenia a dodržanie limitujúcich kritérií. Ako limitujúce kritériá
môžeme pri tejto navrhovanej činnosti považovať:
- technicko - ekonomické a dopravné kritéria
- kritéria vplyvov na obyvateľstvo ,
- kritéria vplyvov na prírodné prostredie
- kritéria vplyvov na socioekonomické prostredie
Cieľom hodnotenia variantných riešení je výber najvhodnejšieho variantu, ktorý sa bude realizovať.
V prípade navrhovaných variantných riešení bol použitý proces multikriteriálneho rozhodovania ako výsledok viac
objektového multikriteriálneho rozhodovania.
Na základe poznania v súčasnej etape prípravy riešiteľský kolektív definoval nasledovné kritériá pre
výber optimálneho variantu :
Technicko-ekonomické a dopravné kritériá
1 - celkové náklady stavby,
2 - technická náročnosť variantných riešení
3 – dopravná využiteľnosť variantných riešení, dopravný prínos
4 - vplyv na bezpečnosť a komfort trasy (dopravné nehody automobilov a plynulosť dopravy v území),
Kritériá vplyvov na obyvateľstvo
5 - vplyv hluku na bývajúce obyvateľstvo v dotyku s cestou I/66
6 - vplyv imisií z prevádzky cesty I/66
7 - vplyv na obyvateľstvo – asanácie, vizuálna a fyzická bariéra,
8 - vplyv na bezpečnosť bývajúceho obyvateľstva (riziká nehôd s chodcami a cyklistami)
9 - vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby,
Kritériá vplyvov na prírodné prostredie
10 - vplyvy na horninové prostredie,
11 - vplyv na podzemné a povrchové vody,
12 - vplyvy na biotu a prvky ÚSES,
13 - vplyvy na chránené územia a územia Natura 2000,
14 - vplyvy na krajinu - scenéria, harmónia trasy a krajiny,
Kritériá vplyvov na socioekonomické prostredie
15 - vplyv na poľnohospodárstvo, záber poľnohospodárskej pôdy
16 - vplyv na lesné hospodárstvo, stabilita lesných ekosystémov
17 - vplyv na rozvoj územia
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Pre stanovenie váh jednotlivých kritérií bola použitá porovnávacia metóda, pri ktorej jednotliví experti
určili priority kritérií. Váhy jednotlivých kritérií boli vypočítané podľa vzorca:
j

Ph
w =
.
∑ Ph j
j

Ph
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∑

j

je priemerný počet priradených priorít od všetkých hodnotiteľov
Ph je maximálny celkový počet priorít, ktorý môže hodnotiteľ priradiť
j

Porovnanie váh jednotlivých kritérií
0,14
0,12

Váha

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kritérium

Relatívne najvyššiu váhu prisúdili hodnotitelia kritériám:
1.miesto: kritérium č. 8 - bezpečnosť bývajúceho obyvateľstva (riziká nehôd s chodcami a cyklistami)
2.miesto: kritérium č. 13 - vplyv na chránené územia a územia Natura 2000
3.miesto : kritérium č. 5 - vplyv hluku na bývajúce obyvateľstvo v dotyku s cestou I/66
Najnižšiu váhu získali kritériá:
9 - vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby
15 – vplyv na poľnohospodárstvo
V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty
Rozhodnutie o výbere variantu bolo vykonané metódou viackriteriálneho hodnotenia. Riešenie bolo uskutočnené
podľa tejto postupnosti krokov :
−
−
−
−
−
−
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stanovenie cieľov
výber variantov, ktoré budú predmetom hodnotenia
vytvorenie súboru kritérií na hodnotenie jednotlivých variantov
definovanie váh (priorít) pre jednotlivé kritériá
vlastné hodnotenie variantov
hierarchické usporiadanie hodnotených variantov
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Hodnotené boli tieto varianty riešenia:
−
−
−
−

nulový variant (ak by sa činnosť nerealizovala)
variant oranžový
variant červený
variant modrý

Stupnica ohodnotenia kritérií
Ohodnotenie
-5

-4

-3

-2

-1
0
+1

+2

+3

+4

+5

Popis vplyvu
veľmi výrazný negatívny až katastrofálny vplyv na životné prostredie
ekonomická strata, neakceptovateľné náklady
nerealizovateľné technické riešenia
výrazný negatívny vplyv, činnosť sa môže realizovať za veľmi vysokých technických a
ekonomických vkladov
ekonomická strata, veľmi vysoké náklady
neprijateľné technické riešenie
akceptovateľný vplyv s prijatím opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov
ekonomická strata s akceptovateľnými vysokými nákladmi
obtiažne technické riešenie
malý negatívny vplyv bez potreby prijatia osobitných opatrení
malá ekonomická strata s akceptovateľnými nákladmi
podmienečne vyhovujúce technické riešenie
minimálny negatívny vplyv na životné prostredie
minimálna ekonomická strata
vyhovujúce technické riešenie
žiadne vplyvy
minimálny pozitívny vplyv na životné prostredie
minimálny ekonomický prínos
vyhovujúce technické riešenie
malý pozitívny vplyv bez potreby prijatia osobitných opatrení
malý ekonomický prínos s akceptovateľnými nákladmi
uspokojivé technické riešenie
priemerný pozitívny vplyv
priemerný ekonomický prínos
dobré technické riešenie
výrazný pozitívny vplyv
vysoký ekonomický prínos
výborné technické riešenie
mimoriadne výrazný pozitívny vplyv
veľmi vysoký ekonomický prínos
nadštandardné technické riešenie

Vlastné stanovenie výsledných hodnôt pre jednotlivé hodnotené varianty bolo uskutočnené podľa vzťahu
J

Yi = ∑ wj. Xji
j =1

kde

Yi
Xji
wj

je výsledné hodnotenie variantu “i”
je číselná hodnota “j” kritéria vo variante “i”
je váha kritéria “j”
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Výsledky hodnotenia sú v nasledujúcej tabuľke :
Kritérium

Hodnotenie
VO VČ VM
1 celkové náklady stavby
-3 -3 -2
2 technická náročnosť variantných riešení
-3 -3 -2
3 dopravná využiteľnosť variantných riešení
4
4
3
4 vplyv na bezpečnosť a komfort trasy
3
2
4
5 vplyv hluku na bývajúce obyvateľstvo
3
4
3
6 vplyv imisií z prevádzky cesty
3
3
3
7 vplyv na obyvateľ., asanácie, viz. a fyz. bariéra
-4 -4 -2
8 vplyv na bezpečnosť bývajúceho obyvateľstva
4
4
4
9 vplyv na obyvateľstvo počas výstavby výst.
-3 -4 -4
10 vplyv na horninové prostredie
-3 -4 -2
11 vplyv na povrchové a podzemné vody
-2 -3 -1
12 vplyv na biotu a prvky ÚSES
-2 -2 -2
13 vplyvy na chrán. územia a územia Natura 2000
-2 -2 -4
14 vplyvy na krajinu-scenériu, harmóniu trasy
-3 -3 -2
15 vplyv na poľnohospodárstvo
-3 -2 0
16 vplyv na les. hospodárstvo a stabilitu ekosystémov -1 -1 -3
17 vplyv na rozvoj územia
3
3
3
SPOLU

0
1
-1
-2
-3
-2
-2
-2
-3
0
0
-3
0
0
0
0
0
0

Váha Súčin
VO
0,044
-0,132
0,026
-0,078
0,052
0,208
0,066
0,198
0,103
0,309
0,074
0,222
0,089
-0,356
0,118
0,472
0,014
-0,042
0,022
-0,066
0,095
-0,19
0,059
-0,118
0,110
-0,22
0,044
-0,132
0,014
-0,042
0,044
-0,044
0,026
0,078
0,067

Technicko-ekonomické a dopravné kritéria
Kritéria vplyvov na obyvateľstvo
kritéria vplyvov na prírodné prostredie
Kritéria vplyvov na socioekonomické prostredie
Celkové hodnotenie

VČ
-0,132
-0,078
0,208
0,132
0,412
0,222
-0,356
0,472
-0,056
-0,088
-0,285
-0,118
-0,22
-0,132
-0,028
-0,044
0,078
-0,013

VM
-0,088
-0,052
0,156
0,264
0,309
0,222
-0,178
0,472
-0,056
-0,044
-0,095
-0,118
-0,44
-0,088
0
-0,132
0,078
0,21

0
0,044
-0,026
-0,104
-0,198
-0,206
-0,148
-0,178
-0,354
0
0
-0,285
0
0
0
0
0
0
-1,455

0,196
0,13
0,28 -0,284
0,605 0,694 0,769 -0,886
-0,726 -0,843 -0,785 -0,285
-0,008 0,006 -0,054
0
0,067 -0,013
0,21 -1,455

Poradie variantných riešení podľa výsledkov multikriteriálneho hodnotenia pre posudzovanú činnosť:
1. variant modrý
2. variant oranžový
3. variant červený
4. nulový variant

0,210
0,067
- 0,013
-1,455

V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Vzhľadom na charakter územia, v ktorom je vedená navrhovaná trasa cesty I/66 o poradí variantov
rozhodovali najmä kritéria vplyvov na prírodné prostredie.
Súhrn najvýznamnejších ukazovateľov ktoré ovplyvnili výber optimálneho variantu:
Variant modrý
+ najnižšie investičné náklady
+ najnižšie riziko ohrozenia podzemných vôd
+ najvhodnejšie riešenie z hľadiska inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov
+ najmenší záber poľnohospodárskej pôdy
-
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najväčší zásah do ochranných lesov a biotopov európskeho významu
priamy zásah do územia európskeho významu SKÚEV 1303 Alúvium Hrona
výstavba v náročných technických podmienkach
vo vysokých stúpaniach nevyhnutnosť budovania stúpacích pruhov pre pomalé vozidlá
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Variant oranžový
+ najlepšie dopravné riešenie
+ najmenší trvalý záber lesného pôdneho fondu
-

najväčší trvalý záber poľnohospodárskej pôdy
najdlhšia trasa bez praktického využitia existujúcej cesty I/66
riziko asanácii rodinných domov
najväčší počet mostov
najvyššie investičné náklady
najväčší rozsah protihlukových opatrení
vo vysokých stúpaniach nevyhnutnosť budovania stúpacích pruhov pre pomalé vozidlá

Variant červený
+ najmenšia potreba budovania protihlukových stien
+ najpriaznivejší pomer výkopových a násypových prác
-

situovanie tunela v nepriaznivých geologických podmienkach
riziko asanácii rodinných domov
vo vysokých stúpaniach nevyhnutnosť budovania stúpacích pruhov pre pomalé vozidlá
trasa je situovaná v CHVO a pri razení hrozia možné prítoky podzemnej vody

Záver
Hlavným zámerom navrhovanej činnosti je vybudovanie obchvatu obce Podbrezová s cieľom zvýšiť
bezpečnosť chodcov a cyklistov, znížiť nehodovosť a kvalitu životného prostredia znížením produkcie exhalátov
a hladiny hluku.
Proces hodnotenia vplyvu komunikácie na obyvateľstvo, socio-ekonomickú sféru a prírodné prostredie má
snahu identifikovať také variantné riešenie, ktoré by predstavovalo najmenší a šetrný dopad na všetky zložky
životného prostredia. Na jednej strane stoja vplyvy, ktoré sa negatívne prejavia v etape výstavby alebo
prevádzky, na druhej strane to sú pozitíva, ktoré stavba prinesie z hľadiska dlhodobej prognózy, predovšetkým vo
vzťahu k obyvateľstvu a doprave. Všetky tri posudzované varianty majú svoje výhody aj závažné nedostatky.
Z výsledkov multikriteriálneho hodnotenia vyplýva, že najlepšie hodnotenie dosiahol variant modrý.
VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
Mapa vplyvov
VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných
použitých materiálov
- I/66 Podbrezová – obchvat, Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia, GEOFOS, s.r.o., 2013
- I/66 Podbrezová obchvat, Štúdia rizík vstupu do horninového prostredia, GEOFOS, 2013
- I/66 Podbrezová – obchvat – Dopravno – inžiniersky prieskum, DOPRAVOPROJEKT, a.s., 2013

Ďalšie použité podklady:
-

Atlas krajiny, SAV Bratislava, 2002
Ďurčanská D., a kol.,: Posudzovanie vplyvov ciest a diaľnic na životné prostredie. Hluk a imisie z cestnej
dopravy
Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR (1992)
Hydrologická ročenka – povrchové vody, SHMÚ Bratislava, 2010
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-

Charakteristika výtokových čiar prameňov na južných svahoch Nízkych Tatier (Malík, Kováčová, in
Podzemná voda XIII/2007 č.1)
I/66 Banská Bystrica – Brezno, Archeologický prieskum (Archeologický ústav SAV, Nitra, 2007)
Metodické usmernenie č.2341/2006-910 na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy pri jej použití na nepoľnohospodárske účely a na spracovanie dokumentácie
bilancie skrývky (MPSR, Sekcia pozemkových úprav, január 2007)
Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Banskobystrického kraja (OUZP Banská Bystrica, 2013)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Predajná na roky 2007 - 2013
Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike, SHMÚ,
MŽP (2010)
Stav a pohyb obyvateľstva Slovenskej republiky, Štatistický úrad SR (2011)
Štatistický lexikón obcí SR, Štatistický úrad SR (2002)
Územný plán Veľkého územného celku Banskobystrického kraja
Územný plán obce Podbrezová
Územný plán obce Predajná
Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier 1:50 000; Geologická služba Slovenskej republiky.
Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava.1997 (Biely, A. ,Bezák , V., et al.:)
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 (Národné centrum zdravotníckych informácií)
Vymedzenie útvarov podzemných vôd na Slovensku v zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES.
Podzemná voda XI. /2005 č. 1, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava (Kullman, E. et al)
Zhodnotenie hydrogeologických pomerov mezozoika južných
svahov Nízkych Tatier s ocenením
prognóznych využiteľných množstiev podzemných vôd. Manuskript - archív odboru Geofondu, ŠGÚDŠ,
Bratislava (Kullman E., et al.1983)

Internetové stránky
http://naseobce.sk/okresy/3-brezno
www.obecpredajna.sk
www.horna-lehota.sk
www.agroporadenstvo.sk
www.air.sk
www.enviroportal.sk
www.miestnykanal.com
www.pe.virtualslovakia.eu
www.podnemapy.sk
www.portal.gov.sk
www.sazp.sk
www.sopsr.sk
www.statistics.sk
www.bb.ouzp.sk
VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru
V priebehu projektových prác na technickej štúdii, na vstupnom pracovnom rokovaní dňa 30.4.2013 sa
k predloženým variantom riešenia stavby „I/66 Podbrezová – obchvat“, písomne vyjadrili: obec Podbrezová, obec
Horná Lehota, obec Valaská, Správa NAPANT Banská Bystrica, Železiarne Podbrezová a.s., ŠOP SR Správa
CHKO Poľana.
Vyjadrenia sú prílohou dokladovej časti technickej štúdie.
VII.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní
jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie
Pri posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bol identifikovaný v prípade
modrého variantu zásah do SKÚEV 1303 Alúvium Hrona. Preto je potrebné vykonať hodnotenie významnosti
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vplyvu podľa ustanovenia článku 6(3) smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín.
VIII.

MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
Bratislava, júl 2013

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
IX.1. Spracovatelia zámeru
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
Zoznam riešiteľov, ktorí sa podieľali na spracovaní zámeru:
Ing. Ján Longa
- vedúci riešiteľského kolektívu
RNDr. Dorota Martinková
Ing. Miroslav Novodomec
Ing. Radoslav Červienka
Ing. Alexander Krokker PhD.
IX.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu navrhovateľa
Za spracovateľa zámeru:

...................................................................
Ing. Ján Longa
vedúci riešiteľského kolektívu
DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava
oprávnený zástupca spracovateľa zámeru
Za navrhovateľa:

..................................................................
Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy
IVSC Banská Bystrica
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