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stavebné objekty
Príprava územia
0001
Oprava komunikácií v areáli ČOV
0003
poškodených stavbou
Rekonštrukcia rirnsy na opernom
0202
múriku pred MO 209
Verejné osvetlenie
0651
O 653 Protidotykové prekážky
O 654.2 Úprava trakč.vedenie v žkrn 227,949
- odstránenie.
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Pr.fQhy;

0002
O 101
. O 201
0203
0351
D 652
O 654.1

Búracie práce
-:.
Ci$!~ sclsu:
Cesta III 1
Most 11-208
Oprava pravobrežného nábrež.múrika
Preložka kanalizácie BT DN 500
Úprava OZT ŽSR
Úprava trakčného vedenia v žkm 227,949
- zriadenie, prekládka OZT kábla

Stavba
" II!! Čadca - most 208 "
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O IO 1
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O 203
0351
O 652
O 654.1

1/7

I

!l<1.1.Me1t -- ii'A.• fer~rtt

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemnX91 komuniká~ií, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa ustanovení §2 odsJ a §9 odsJ zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň špeciálny stavebný úrad podľa §3a
zákona Č. 13511 96 I Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade
s §62 zákona č.50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov
(ďalej len "stavebný zákon") preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a podľa §46 zákona č.7111967Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

s objektovou skladbou
O OO1 Príprava územia
O 003 Oprava komunikácií v areáli ČOV
poškodených stavbou
O 202 Rekonštrukcia rímsy na opernom
múriku pred MO 209
O 651 Verejné osvetlenie
O 653 Protidotykové prekážky
O 654.2 Úprava trakč. vedenia v žkrn 227,949
- odstránenie

I

2015

Búracie práce
Cesta 1111
Most 11-208
Oprava pravobrežného nábrež.múrika
Preložka kanalizácie BT DN 500
Úprava OZT ŽSR
Úprava trakčného vedenia v žkrn 227,949
- zriadenie, prekládka OZT kábla
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v kat. úzerni :,

Čadca,

Horelica

na pozemkoch: KN-E: 1134/1,113711,1138/1,1139,1278/1,1295,1305/1,1306/1,
1307/2,1309/1;
KN: 1751110; 1754/4; 1754/57,64,65,67,68
a69, podl'a registra C KN: KN 1750/1,6,10;
175311;
1754/4,16,18,19,57,58,64,65,67,68
a 69 (k.ú. Čadca)
KN-E: 10001; KN: 2031/1; stav podľa registra C KN: KN 2031/1, 2042/1 (k.ú, Horelica)
sa podľa

§ 66 stavebného

zákona

POVOĽUJE
.'

Spracovateľ

PD

Zhotoviteľ
Stavbyvedúci
Stavebný dozor
Termín výstavby

..... '.. .

.

,
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FIDOP, s.r.o., Jánošíkova Č. 21, 010 01 Žilina
zodpovedný projektant - Ing. Lukáš Rolko
stavebník nahlási do 15 dní.po ukončení verejnej súťaže
stavebník nahlási do 15 dní P8 ':ukončeni. verejnej súťaže
stavebník nahlási do15 dní po' ukončení verejnej súťaže
predpoklad zahájenia - IV /2015
Predpokladaná
doba výstavby - 17 mesiacov

Účelom stavby je odvrátenie havarijného stavu na existujúcom mostnom objekte na ceste III l
premosťujúcom
železničnú trať, areál ČOV a rieku Kysuca. Riešením je demolácia nevyhovujúcej
konštrukcie mosta a vybudovanie
nového mostného objektu, ktorý bude spÍňať všetky platné normy,
predpisy a požiadavky kladené na takýto objekt. Stavba bude realizovaná počas úplnej uzávierky cesty
1111 v úseku, v ktorom sa nachádza
predmetný
most (trvanie
uzávierky
cca 12 mesiacov).
Obchádzkovou
trasou najmä pre tranzitnú dopravu je cesta I111 A cez tunel Horelica (s výnimkou
nadrozmerných
prepráv resp. prepráv ADR t.j. nebezpečných
nákladov, ktorá je v DSP riešená po
ceste 1/18). Ďalšou náhradnou (obchádzkovou)
trasou pre vozidlá do 3,5t a výšky do 2,2 je tiež
využitie MK Hlinkova ul., premostenie rieky Kysuca (bailey bridge), a výjazd na 1/11 pri HP Tesco.
Otázka vedenia tranzitnej, ale aj cieľovej cestnej dopravy v prípade
uzávierky tunela Horelica
(plánovanej kvôli pravidelnej údržbe, ale predovšetkým
v prípade havárií· v-tuneli) je stále v riešení
a bude predmetom samostatného konania vo veci povolenia úplnéj uzávierky.

stavby,

Špeciálny stavebný
tak ako sú uvedené

Pre uskutočnenie
l.

úrad súhlasí
v projektovej

zo základnými
dokumentácii.

technicko

- ekonomickými

ukazovateľmi

stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

Stavba bude realizovaná na cestných pozemkoch v k. Ú. Čadca resp. Horelica na pozemkoch:
k.ú. Čadca
trvalý záber: stav právny KN-E: 1134/1, 1137/1, 1138/1, 1139, 1278/1, 1295, 1305/1, 1306/1,
1307/2, 1309/1; KN: 1751/10; 1754/4; 1754/57, 64, 65, 67, 68 a 69,
stav podl'a registra C KN: KN 1750/1, 6, lO: 1753/1; 1754/4, 16, 18, 19, 57, 58, 64, 65, 67, 68
a 69.
ročn)) záber: stav právny KN-E: 1134/1, 1137/1, 1138/1, 1139, 1278/1, 1295, 1305/1, 1306/1,
1307/2, 1309/1: KN: 177; 178/2: 275/14: /751/10: 1754/4, 57, 59: 1755; 2523/9
k. Ú. Hore/ica
trva/ý záber: stav právny KN-E: 10001; KN: 2031/1: stav pod/á registra C KN: KN 2031/1,
2042/1
ročný záber: stav právny KN-E: 10001; KN: 203111; stav podľa registra C KN: KN 338,2031/1,
2041/1.
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Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej spracovateľom - FIDOP, s.r.o.,
Žilina, Jánošfkova 21, Ol O Ol Ži!iná, zodpovedný projektant - Ing. Lukáš Ro/ko, overenej
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prfpadné zmeny
nesmú
byt'
vykonávané bez povolenia špeciálneho stavebného úradu podľa § 68 zákona Č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov.
3. Stavebník je povinný do termínu zahájenia realizácie stavebných prác pod ochranou úplnej
uzávierky zabezpečiť povolenie na ÚplnÚ uzávierku cesty 1/11 v Úseku mostného objektu (taktiež
požiadať o určenie dočasného dopravného značenia) a v dostatočnom časovom predstihu o tejto
skutočnosti informovaL' dotknuté' organizácie, ako aj motoristickú resp. hromadnou dopravou
cestujÚcu verejnosť.
4. Nakoľko stavba zásadným spôsobom ovplyvní dopravnú obslužnosť mesta je potrebné, aby
žiadosť o úplnú uzávierku bola podaná včas (proces schvaľovania bude závisieť od kompletnosti
žiadosti, spôsobu riešenia pripomienok prevádzkovateľov
hromadnej dopravy , mesta,
koordinácie so stavbou D3 ...)
. .:
"
~ ..~'::.. ď ., ".
5. Pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavaťustanovenia
zákono,:;p,50/1976Zb. v zneni zmien a
doplnkov, platné technické normy a technologické predpisy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne
normy a predpisy.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy, obcí a organizácii, predovšetkym .:
Záväzné stanovisko Mesta Čadca Č. VD/6031/2014/Mu:zo
dňa 27.01.2014, ako aj
Č. VD/4931/2014/Gns zo di1a 29.10.2014,
;"
stanovisko KR PZ KDlv Žiline Č. KRPZ-ZA-KD12-75-087/2014 zo dila 04.12.2014,
stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany Č. CZ 26936/2014 z dňa 29.11.2014,
záväzné stanovisko MDVRR SR, sekcie že/.dopravy a dráh, odboru dráhovy stavebný úrad
č.09453/2015-C342-SŽDD/12278
zo dňa 27,02.2015 - súhlas s činnosťou v ochrannom
pásme dráhy,
vyjadrenie ŽSR GR Bratislava Č. 0823-7/2015/0420-7 z 03.02.2015,
stanovisko ŽSR OR Žilina Č.560/2014/SŽtS/108-Jb.06
zo dňa 19.IJ.2014,
stanovisko se Vaic-u, a.s. Žilina č.1881 J/2014/Ša zo di1a J2.11.2014, resp. č.1875011/2014/Ša
zo dňa 11.11.2014
záväzné stanovisko ObÚ ŽP v Čadci Č. OU-CA-OSZP-2014/012065.2 z 29.12.2014,
vyjadrenia ObÚ ŽP v Čadci Č. OU-CA-OSZP-2014/009928.2
zo 14.10.2014, Č. OU-CAOSZP-2014/009941.2. z 13.11.2014, Č. OU-CA-OSZP-2014/009954 z 01.12.2014, Č. OU-CAo.
OSZP-2014/009938 z 15.10.2014, Č. OU-CA-OSZP-2014/00587 z 22.04.2014,
vyjadrenie OR HaZZ Čadca č.ORHZ-CAI-1219/2014 zo dila 30.09,2014.
záväzné stanovisko NDS, Bratislava č.525/37834/3010212014 z 19.02.2015 resp. vyjadrenie
č./4020 1/2015 zo 16.2.2015 s tým, že relevantnosť nesúhlasu s obchádzkovou trasou bude
posúdená v rámci povoľovania úplnej uzávierky.
7. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa §47 stavebného zákona a zákona
č.90/1998Z.z. o stavebných vyrobkoch. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
predloží stavebník ku kolaudácii.
8. Pred zahájenim prác zabezpečí stavebník vytyčenie stavby oprávnenou osobou,' majiteľov
inžinierskych sietí požiada o ich presné vytýčenie.
9. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím
osobám.
10. Špeciálny stavebný úrad týmto vyzýva stavebníka - SSC IVSC Žilina aby v spolupráci s NDS, a.s.,
Bratislava vzájomne prerokovali možnú koordináciu prestavby mosta s pripravovanou stavbou
priľahlého úseku D3 (napr. prednostné vyhotovenie stavebných objektov v rámci D3, ktoré bude
nutné realizovať v každom pripade - napr. ob). 122 a 221, pritom by však počas uzávierky mostu
predstavoval významný prinos pre obslužnosť územia).
ll. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označen im stavby, stavebnika,
zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru. Odborný dozor bude
počas realizácie stavby vykonávať stavebník, štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny
stavebný úrad.
.
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12. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s §79 zákona č.501l976Zb. v znení zmien a
doplnkov špeciálnemu stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného
rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby. Ku kolaudačnému konaniu predloži projekt
skutočného vyhotovenia stavby, protokol o odovzdani a prevzati stavby, geodetické zameranie
realizovanej stavby, atesty použitých materiálov, certifikáty použitých výrobkov, doklady
o vykonaných výrobno-kontrolných skúškach, doklady o likvidácii odpadov, záznam z kontroly
definitívneho dopravného značenia.

Rozhodnutie o námietkach

účastníkov konania:

Na ústnom konaní potvrdili všetci zúčastnení platnosť stanovísk predložených v rámci odsúhlasovania
dokumentácie pre stavebné povolenie stavby.
V rámci ústn;el;B~:~91}aDia.~oli vznesené námietky resp.
pripomienky výlučne ku organizácii dopravy počas prestavby mosta, nap!'-,
zástupca SAD, a.s., Žil'ina' (Ing. Šimčisko) napr. požaduje počas stavby riešiť objednávateľom
prímestskej
dopravy (VUC Žilina) vedenie dopravy využívajúcej
most 208, zabezpečiť
obchádzkové
trasy medzi sídlom spoločnosti
(Garáže SAD) a AS, ako aj stanovisko
k obslužnosti trasy Čadca-Horelica,
.
NOS, a.s. nesúhlasí s obchádzkou-odklonorn OSOb\)!~j;Aop~ayY po moste SO 221 z dôvodu
pripravovanej stavby priľahlého úseku D3...
';"
Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že vzhľadom k súhlasným stanoviskám vlastníkov stavbou
dotknutých sieti (t.j. Se VaK, a.s., OR ŽSR Žilina, SVP. Š.p., OZ Piešťany, ktorí súhlasili s vydaním
stavebného povolenia) vydá stavebné povolenie na stavbu ,,/111 Čadca - most č.208" s podmienkou,
že stavebník je povinný do termínu zahájenia realizácie stavebných prác pod ochranou úplnej
uzávierky, vybaviť povolenie na úplnú uzávierku. Riešenie vyššie uvedených požiadaviek bude
predmetom rokovaní o úplnej uzávierke.

Odôvodnenie

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 Ol
Žilina podala dľía 12.12.2014 pod č.346/20 14/6451 /39643 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre stavbu" VII Čadca - most 208 "
Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie, ktoré bolo spolu s výzvou na doplnenie
podania rozhodnutím zo dňa 22.11.2014 prerušené. Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydalo
Mesto Čadca záväzným stanoviskom
pod č.VD/4931/2014Gns
z 29.10.2014. Oprava predmetného
mostu mala byť riešená v rámci realizácie stavby "Čadca-obchvat,
preložka cesty III I". Nakoľko sa
toto riešenie ukázalo ako nepostačujúce,
bol most z objektovej skladby vylúčený s tým, že bude
predmetom osobitnej dokumentácie. Jej predmetom je dernolácia starého a výstavby nového mostného
objektu vrátane zakladania a spodnej stavby. Mostný objekt prevádza cestu III 1 ponad trať ŽSR, areál
ČOV a rieku Kysuca.
Špeciálny stavebný úrad, príslušný podľa §3a zákona č.135/1961 Zb. v znení
neskorších
predpisov, v súlade s §6l zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších zmien a doplnkov oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom
konania a súčasne nariadil termín ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním (v termíne 24.02.20 IS). Vzhľadom k závažnosti vzniknutej situácie (stavebný stav mostu
vrátane jeho podpornej konštrukcie sa viditeľne zhoršuje)
a predovšetkým
v záujme zabezpečenia
dopravnej obslužnosti mesta Čadca sa špeciálny stavebný úrad rozhodol zvolať ústne prejednanie
predmetnej
veci (oznámením
zo dňa 20.01.20 IS) napriek tomu, že stavebn íkorn pred ložené
doplľíujúce doklady neboli kompletné (PD obchádzkovej
trasy v prípade uzávierky tunela vrátane
DDZ, stanovisko dráhového úradu, riešenie autobusovej dopravy do mestskej časti Horelica).
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K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia so stanoviskami zainteresovaných
orgánov
štátnej
správy a dotknutých organizácií.
Na ústnom konaní potvrdili všetci zúčastnení platnosť
stanovísk predložených v rámci odsúhlasovania
dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Týka sa
to predovšetkým
všetkých
budúcich správcov objektov, ktoré sa v súvislosti s výstavbou nového
mostu realizujú ako vyvolané investície (t.j. SeVaK, a.s., OR ŽSR Žilina, SVP. Š.p., OZ Piešťany).
Špeciálny stavebný úrad sa preto podľa predpokladov
venoval naj problematickej šej otázke
súvisiacej s realizáciou predmetnej stavby, ktorou je jednoznačne organizácia dopravy a zabezpečenie
dopravnej obslužnosti mesta a širšieho okolia počas výstavby nového mostu. V zmysle harmonogramu
prác bude realizácia stavebných prác vyžadovať úplnú uzávierku cesty 1111 v úseku mostného objektu
v trvaní min. 12 mesiacov. S tým vyvstávajú otázky ohl'adom zabezpečenia obslužnosti mesta Čadca.
Samozrejmou obchádzkovou
trasou najmä pre tranzitnúdopravu
j'e' cesta III 1A cez tunel Horelica
(s výnimkou nadrozmerných
prepráv resp. prepťávAbR'
t.j. ri~be~peČ.n~ch nákladov, ktorá je v DSP
riešená po ceste 1/18), Prirodzenou náhradnou (obchádzkovou)
trasou pre vozidlá do 3,5t a výšky do
2,2 je tiež využitie MK Hlinkova ul., premostenie rieky Kysuca (bailey bridge), a výjazd na 1111 pri
HP Tesco.
Nedoriešenou
otázkou stále ostáva vedenie tranzitnej ale aj ciel'ovej cestnej dopravy
v prípade uzávierky tunela Horelica (plánovanej kvôli pravidelnej údržbe, ale predovšetkým v prípade
havárií v tuneli. Ku dňu ústneho prejednania mal byť .predložený
projekt DZ odklonu dopravy
v prípade havárie v tuneli. V dôsledku potreby zapracovania ..pr}pomi,e\wk PPZ (nakol'ko sajedná aj o
DOZ na diaľnici) nebol projekt predložený. Rovnako nie je\ zrejmé riešenie pravidelnej autobusovej
dopravy v predmetnej trase (predovšetkým
miestnej časti Horelica, ale aj iných dopravcov ako napr.
zvoz pracovníkov závodov INA, KIA ...).
Zástupca SAD, a.s., Žilina (Ing. Šimčisko) napr. požaduje počas stavby riešiť objednávateľom
prímestskej dopravy (VUC Žilina) vedenie dopravy využívajúcej 'most 208, zabezpečiť obchádzkové
trasy medzi sídlom spoločnosti (Garáže SAD) a AS, ako aj stanovisko k obslužnosti trasy ČadcaHorelica. Už v marci minulého roku bolo v rárl1ci stretnutia u primátora mesta (prítomní O.i. štatutári
SSC aNDS ... ) upozorňované na potrebu koordinácie stavieb výmeny mosta a D3 Bukov-Svrčinovec
vo veci prednostného
vybudovania
premostenia
toku Kysuca (SO 221-00) s vybudovaním
MK
U Špindli-Bukov
(SO 122-00). Tieto objekty mohli plniť úlohu obchádzkovej
trasy v prípade
mimoriadnej udalosti v tuneli, ako aj riešiť pohyb vozidiel záchranného
systému resp. hasičského
zboru. Táto možnosť, ktorá by problém nevyhnutného odklonu vozidiel riešila ostala nepochopiteľne
nevyužitá - predmetné
objekty bude totiž nevyhnutné
realizovať o niekoľko mesiacov neskôr
v súvislosti s výstavbou D3, t.zn. bez akýchkoľvek finančných požiadaviek.byzabezpečila
obslužnosť
územia. Naopak, dell pred ústnym konaním predloží NOS, a.s. záväzné stanovisko, v ktorom ne s ú h
l a s í s navrhovanou obchádzkovou
trasou po predmetnom moste (aj keď sa nachádza na miestnej
komunikácii) odvolávajúc
sa práve na vyššie uvedené marcové stretnutie. Zároveň konštatuje, že
využite predmetnej obchádzkovej trasy je možné len za predpokladu, že SSC zabezpečí výstavbu SO
221-00 pred samotn ou real izáciou stavby mostu č.208. V súvislosti s uvažovanou prestavbou mostu je
potrebné konštatovať, že aj schválené dopravné značenie súvisiace s odklonom dopravy pre plánované
uzávierky tunela (výkon údržby 2 x do roka) je v tomto prípade bezpredmetné a bude potrebné aj zo
strany NDS predložiť riešenie počas výmeny MO 208 (t.j. ďalší dôvod na koordináciu medzi SSC
aNDS).
Špeciálny stavebný úrad na záver konštatoval,
že vzhl'adom k súhlasným
stanoviskám
vlastníkov stavbou dotknutých sietí (t.j. SeVaK, a.s" OR ŽSR Žilina, SVP. Š.p., OZ PJešťany, ktorí
súhlasili s vydaním stavebného povolenia) vydá stavebné povolenie na stavbu "III 1 Cadca - most
č.208" s podmienkou, že stavebník je povinný do termínu zahájenia realizácie stavebných prác pod
ochranou úplnej uzávierky, vybaviť povolenie na úplnÚ uzávierku.
Nakol'ko
ide o dlhodobú
uzávierku
s výrazným
dopadom
na dopravu je z dôvodu
nevyhnutného
prerokovania
vyššie uvedených širokospektrálnych
podmienok potrebné uvažovať so
včasným podaním žiadosti. Oížka povol'ovacieho procesu úplnej uzávierky cesty 1111 bude plne
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závislá od toho, akým spôsobom
sa stavebník vyrovná s potrebou riešenia vyssre uvedených
požiadaviek
súvisiacich
so zabezpečením
dopravnej obslužnosti
regiónu. V opačnom prípade je
potrebné uvažovať s posunutím zahájenia
stavebných
prác až o rok (stavebník
deklaroval,
že
prehliadky preukázali životnosť mosta do roku 2016).
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií,
ako príslušný
špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia v celom rozsahu
a dospel k záveru, že uskutočnením
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane
obmedzené,
či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný
úrad preto na základe všetkých okolností posudzovaných
v stavebnom konaní rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Za vydanie stavebného povolenia sa správny PQplé:ltek.~n~yýbet'á, pretože stavebník je podl'a
§4,ods.l, písm. a) zákona Č. I45/1 995Z.z. o správi;ýcIipop'la'tkoch
v.znení neskorších predpisov
od
platenia správnych poplatkov oslobodený.'
.

Poučenie:
.,

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konani~gQdľa, §,§ 53 a 54 zákona č.71/1967Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov prostredníctvom
Okresného úradu Žilina, odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Po vyčerpaní opravných prostriedkov je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom.
.

In . Marián V ra n k a
vedúci odboru

Doručuje

sa

:

l. Mestský úrad Čadca, Nám.Slobody
30, 022 27 Čadca
2. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa I 04/A, 010 Ol Žilina
3. FIDOP, s.r.o., Jánošíkova 21, O1O O1 Ži Iina
4. NDS, a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava
5. NDS, SSUR Čadca, A.Hlinku 2549, 022 65 Čadca
6. SVP, š.p., OZ Piešťany, SPSV l. Púchov, 02071 Nimnica
7. SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960,01057
Žilina
8. Železnice SR, GR, Klemensova 8813 61 Bratislava
9. MDVRR SR, Sekcia že1.dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný
lO. SVP, š.p., OZ Piešťany, SPSV l, 020 71 Nimnica
ll. SAD, a.s., Žilina, Košická 2, Ol O 65 Žilina
12. KOS zdravotnej záchrannej služby, J. Král'a 4,01040 Žilina
13. KR PZ SR KOI Žilina, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
14. OR PZ SR ODI Čadca, Palárikova 977/25,022
13 Čadca
15. Okresný úrad Čadca, odbor ŽP, Horná 2483,022 Ol Čadca
16. KR HaZZ Žilina, Nám.požiarnikov
l, O1O Ol Žilina
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úrad

Toto ,ozhodnu';, má po"hu v"'jn'j
vyhlášky v súlade s u,'anovenfm § 69, ods, 2 ,'avebn'ho
zákona a musŕ byt' po dobu 15 dni vvvesens na U"dnej tabulí Mes',kčho u"du v Čad'i (p"p. ""ejn,",
aj na j,ho w,bovom sidle). Po uplynutf IS-dňovej "ho'y žiadam, ''''a,' túto vyhlášku spät' na Ok'"ný
aúrad
zvesenia.
Žilina, odbo, cestne] dop,"vy a pozemný'h komunikO,iI s vyznačenim dátumu jej vyvesenia

Vyvesené dňa :

-1~at,

'?iJt

s:
Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis zodpovedn'ho

p

P,"OOVO

finančná operácia je v súlade so zákonom č. 14511 995Z.z.
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