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Č. j.: VDIl537/2016/Ja

V Čadci dňa 13.07.2016

r

STfts.VEBNEPOVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 5011976 Zo. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v spojenom územnom a stavebnom konani preskúmal podľa § 37 cl 62 stavebného zákona žiadosť o
stavebné povolenie, ktorú dňa 18.03.2016 podal
Štefan

J-Hušck Raková
j

(ďalej len "stavebník"),
zákona

328, 023 51 Raková

a na základe

tohto preskúmania

stavebné
v

spojenom

vydáva

podľa

§ 39, 39a a 66 stavebného

povolenie

územnom

a

stavebnom

konaní

na stavbu

Garáže a besiedka
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register

Stavba

"C" parc.

Č.

543711,5438

v katastrálnom

území Čadca.

obsahuje:

Projektová

dokumentácia

rieši výstavbu

garáží na garážovanie

5 osobných

aút a besiedky

Garáže budú zhotovené zo samonosných aluplastových panelov. Stavba bude celkových
pôdorysnýchrozrncrov
15,0 x 6,0 '11, zastrešená pultovou strechou celkovej výšky 2,8 111.
Besiedka bude drevenej hranolovej konštrukcie,
zastrešená sedlovou strechou 4,2 m.
úžitková plocha garáží::

81,0 m2

úžitková plocha besiedky:

32,6 rn2

Objektová

skladba povoľovanej

SO Ol - garáže
SO 02 - besiedka

stavby:

celkových

pôdorysných

rozmerov

j

3,0 x 3,0 m,

Č.sp. VD/1537/2(}j6/Ja

- Č.7" VD129393120lólJa

Pre umiestnenie

a uskutočnenie

str. 2

stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 543711,5438 v katastrálnom
Čadca tak, ako je te zakreslené v situačnom, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie
prílohu tohto rozhodnutia.
2.

Polohové

cl

území
a tvorí

výškové pomery:

Garáže
stavba bude pôdorysných

rozmerov

15,0 x 6,0

a bude umiestnená:

nl

1,0111 od hranice s pozemkom
8,0 m od hranice s pozemkom

parc.č. CKN 5439
parc.č. CKN 5436/1
16,0 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 5435
16,0 m od hranice s komunikáciou (parc.č. CKN 5057)

porovnávacia

rovina: ± 0,000 = úroveň podlahy

výška hrebeňa strechy:
úroveň upraveného

+ 2,800

terénu:

II

..0,150

1.NP

od ± 0,000
II

od ± 0,000

Besiedks.
stavba bude pôdorysných
48,0

13,0 x 3,0

rozmerov

lTI

a bude umiestnená:

parc.č. CKN 5459/1
parc.č. CK..N 5438
od hranice s komunikáciou (parc.č. CKN 5057)

lTI

od hranice s pozemkom

34,0111 od hranice s pozemkom
1,3

lTI

rovina: ± 0,000

porovnávacia

výška hrebeňa strechy:
úroveň upraveného

3.

Napojenie

= úroveň podlahy 1.NP

+ 4,200 m od ± 0,000

terénu:

-0,150111 od ± 0,000

stavby na inžinierske

siete:

stavba nebude napojená na verejné
4.

Stavba bude uskutočnená
vypracoval

rozvody

podľa projektovej

inžinierskych

sietí

dokumentácie

overenej v stavebnom

Ing. Ján Vojtek, Májová. 1144,02201

prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené

konaní, ktorú

Čadca. u ktorá je prílohou tohto rozhodnutiu,

bez predchádzajúceho

povolenia

stavebného

úradu.

5.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.

6.

Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

7.

Počas výstavby budú dodržané všeobecné
v zmysle § 48 stavebného zákona.

8.

Stavba bude dokončená
rozhodnutia.

9.

Na stavbu budú použité stavebné výrobky,

najneskôr

technické

požiadavky

do 2 rokov odo dňa nadobudnutia
ktoré splňajú podmienky

10. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.

Csp. VD!l537/201ó/Ja

-

na uskutočňovania

c.: VD/29393/2016/Ja

stavebníka

právoplatnosti
osobitných

stavieb
tohto

predpisov.

tak, aby nespôsobovali

škody

str. 3

11. Podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými
osobami podľa § 45 ods. 4- stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby
s dokumentáciou
overenou v stavebnom konaní zodpovedá podľa § 75a ods. 2 stavebného zákona
stavebník.
12. Stavebník je povinný podľa § 43i ods. 3 písm. c) stavebného zákona označiť stavenisko
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
13. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
14. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému

úradu termín začatia stavby.

1S. Stavba bude uskutočňovaná

Stavebný dozor bude vykonávať

svoinomocne,

Ing. Ján Vojtek,

Č.sp. VD/l 537/20 l ó/Ju - Č.z. VD/29393/20

I6iJa

str. 4-

ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu vozovky
v rozsahu určenom správcom cesty, na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky
a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia správcom
ukončenie

prác je stavebník

povinný písomne ohlásiť

v prípade potreby požiada stavebník Okresný
komunikácií o vydanie potrebných povolení
toto stanovisko
štátnej správy

nenahrádza

povolenia

SC ŽSK žiada, aby toto stanovisko

správcovi

cesty do 3 dní od ich ukončenia

úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných

ani rozhodnutia

bolo zapracované

vydané ostatnými

vyjadrenia

dotknutých

kompetentnými

orgánmi

ako celok pod č. j. do ďalších povolení

17. Dodržať podmienky OÚ Čadca, odboru cestnej dopravy a pozemných
č.OU-CA-OCDPK-2016/005454-002:
v prvom rade rešpektovať

cesty

komunikácií

v stanovisku

orgánov a organizácií

pri stavebných prácacl , ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným
než zvyčajným SPÔSObOIl1 (rozkop, pretlak, nad zemné vedenie ...), je stavebník povinný požiadať
cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8
zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., stavebník je zároveň povinný rešpektovať
osobitné podmienky tohto povolenia
pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách
II. a HI. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie
na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemnýc 1 komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7
zákona Č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za
ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť
pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácií II. a III. je stavebník povinný požiadať OU CA OCDPK o udelenie
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácií
v zmysle § II ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky Č. 35/1 984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo HL triedy k predmetnej stavbe je stavebník povinný
požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o Rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu
.. , . rr
"
Il'"L triedy v zmys l e ~J:. 3'o oas.
. l'" zakona c.
~ U) '"l'l 961
"l
Z .komurnxacie
u. arene
a g'
~ l Vy.1hl asxy
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
'.J

< ~

stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
. d
, "l pism. c}\' zakona C.
Vl') _-' 5 II,. 06'
~,
a. ITl
i r. trie
y v zmysle. § ')
.sc oas.
J
l Lb.

II.

I

stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Správy ciest Žilinského
samosprávneho
kraja (majetkového správcu pozemných komunikáci: Il. a IH. triedy v územnom
obvode okresu Čadca)
18. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu.
19. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred
realizáciou vyžiadať si súhlas IVísÚ v Čadci, referát dopravy.

Č'.sp. VD/1537/20i6/.Ia

- Č.z. VDI29393/20J6!.h,

str. 5

20. Stavebnými prácam: nezasahovať do vlastn' ckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania.
21. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody.
22. Povolená

stavba podlieha

Spôsob doterajšieho

kolaudácii.

využitia

pozemkov:

CKN 5438 - záhrada
Stanovisko k pripravovanému
zál:,1eru stavby "Ganiž" na poť,!10hospodárskej pôde na pozemku parc.
CKN 5438 v katastrálnom úrade Cadca vydal Okresný úrad Cadca - pozemkový a lesný odbor dňa
25.05.2016 pod Č. OU-PLO-2016/006739-003.

K stavbe sa súhlasne

vyjadrili

dotknuté

Okresný úrad Čadca, pozemkový
pozemných komunikácií

orgány:

lesný odbor; Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a

3.

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptované
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Rozhodnutie (} námietkach
v priebehu

Č.

účastníkov

a sú zapracované

do podmienok

pre

konania:

konania neboli zo strany účastníkov

konania vznesené

žiadne nán ietky ani

pripomienky.

upozornenie:
nb'
l··
,
'1" zakona platnos,
.
ť a.k sa s usxutocnerum
,,v,
Stave
ne povoterne
straca
po dl' a. § o I stave bneno
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

stav by

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších

52 zákona č.

Í-~'

Umiestnenie stavby
Mesta Čadca.

je v súlade s platnou územnoplánovacou

právoplatnost'(ô
predpisov).

dokumentáciou

-

Úzernným plánom

Odôvodnenie:
Dňa 18.03 .20 16 podal stavebník Štefan Hlušek, bytom Raková 328, 023 51 Raková žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu "Garáže a besiedka" na pozemkoch register "C" parc. č. 543711, 5438
v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil dňa 13.04.2016 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým
orgánom a organizáciám.
Na prerokovanie
žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 05.05.2016, o výsledku ktorého bol spísali)' záznam.
Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje prípadné námietky
a pripomienky k povoľovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr pri tomto
ústnorn pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať .
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komunikácii

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených
stanovísk dotknutých
orgánov a organizácii
požadovaných
osobitnými
predpismi,
zabezpečil
plnenie požiadaviek
vlastníkov
a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Účastníci konania:
c.
1~1
I
.c v r
l
Y'II
,. r-...1'
l'
'1'ojtek,i víastnícr
•
,.
í-nuseik , rozer
dj3VU, Lenka ruavova,
v., ga ..•./
f'uUSKOVa,
ing. Jan
pozem k ov
Steran
parc. č. CIeN 5437/2, 5439 v k.ú, Čadca, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho
V

v

t

vi

1

,.

Y

rozvoja
Námietky

účastníkov

neboli vkonaní

uplatnené.

Projektová dokumentácia
stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou
územnoplánovacou
dokumentáciou.
Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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2. JozefHlava,
SL'J.P súp. č. ·f32/64~ 022 01 Caca
3. Lenka Hlavová, Sr-,JI) SÚ]). č. 132/6tl, 022 Ol Caca
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5. Ing. Ján 'Jojtek, Májova súp. č: 1144,022 Ol Cadca ../projektant, stavebný dozor/
6. vlastníci pozemkov parc. č.. C.KN 5437/2, 5439'v k.ú. Č2C!C2..- doručuje sa verejnou vyhláškou
podľa ~ 69 ods. 2 stavebného zákona
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Dotknuté orgány
8. Okresný úrad. Cadca, odbor ~,est:1ej dopravy a pozemných
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Fax: 041/4302218
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