
MESTO Č ADCA 
Č. j.: VD/2219/2017/Ja 	 V Čadci dňa 22.08.2017 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušny podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom územnom a stavebnom konani preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadost' o 
stavebné povolenie, ktorú dŕia 05.04.2017 podal 

GSE, s.r.o., Horelica 252, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu dočasnú 

Odstavná plocha a oplotenie 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 v katastrálnom územi Horelica. 

Stavba obsahuje: 

predmetom projektovej dokumentácie je stavba odstavnej plochy a oplotenia na pozemkoch parc. 
č. 1042, 1045 v k. ú. Horelica 

odstavná plocha bude riešená ako spevnená plocha s povrchom z hutneného kameniva, odvodnená 
bude do jestvujtíceho rig6la a bude slúžif na parkovanie vozidiel stavebnika do 3,5 t 

oplotenie pozemku bude riešené ocerovými stipikmi s pletivom kombinované s gabičinovým 
marom 

prevýšenie cesty a jestvujúceho terénu na riešených pozemkoch bude riešené násypom zeminy do 
úrovne chodnika 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - odstavná plocha 
SO 02 - oplotenie 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa povoruje na dobu dočasnú, do doby trvania nájomnej zmluvy na pozernky register "C" 
parc. č. 1042, 1045 v katastrálnom itzemf Horelica 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 v katastrálnom dzemf 
Horelica tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sfičasfou projektovej 
dokumentácie a tvorf prilohu tohto rozhodnutia. 

3. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 35,20 x 12,50 m a bude tuniestnená 

1,0 až 1,2 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 1046 
na hranici s pozemkami parc.č. CKN 1042/2, 1038/2 a 2030/1 (cesta I/11) ) 

&overt upraveného terénu : +0,000 až -1,000 m od drovne spevnenej plochy 

&oval oplotenia a gabi6nového mdru: +1,800 m od Arovne spevnenej plochy 

4. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

stavba nebude napojená na verejné rozvody inžinierkych sieti 

5. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konanf, ktord 
vypracoval Ing. Peter Časnocha, Čieme 739, 023 13 Čieme a ktorá je prflohou tohto rozhodnutia, 
pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajficeho povolenia stavebného úradu. 

6. Pri uskutočflovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajitce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sfivisiacich a 
podrobnosti o odbomej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbaf na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

7. Pri stavbe budd dodržand ustanovenia vyhláŠky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy 

8. Počas výstavby budít dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo &la nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

10. Na stavbu budd použité stavebné výrobky, ktoré spiŕiajú podmienky osobitných predpisov. 

11. Dažd'ové vody zo stavby budii likvidovand na pozernku stavebnika odvedenf do jestvujimeho 
odvodflovacieho žrabu tak, aby nespôsobovali škody na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

12. Stavebnik zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 

13. Stavebník je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 

14. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnd ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

15. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby. 

16. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásif stavebnému úradu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočflovania stavby 
bude zodpovedný zhotoviter. 
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17. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejne priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečistenf. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technickeho stavu. 

18. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktore sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas MsÚ v Cadci, referát dopravy. 

19. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránene 
záujmy účastnikov stavebneho konania. 

20. Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozeinky dotknute stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. uživaterom podra vgeobecných predpisov o 
narade škody 

21. Dodržať  podmienky Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácif, 
uvedene v stanovisku č. OU-ZA-OCDPK-2017/028134/2/POL zo dňa 21.06.2017: 

Technické riešenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susednú nehnuternosť  bude realizovaná 
v zmysle predloženej projektovej dokumentácie 

Vjazd o max. širke 5,0 m bude realizovaný upravou chodrifkoveho obrubnika, ktorý nesmie 
zasahovať  do vozovky, resp. odvodňovacieho prúžku. Pozdižny sklon za chodnikom bude 2% na 
pozemok liadatera. 

Pred začatim stavebných prác si investor v pripade potreby vyžiada stanoviská vlastnikov, resp. 
správcov inžinierskych sietf, pripadne ich vyznačenie v terene, aby nedošlo k poškodeniu ich 
vedeni. 

Zriadenim vjazdu sa nesmie ohrozif cesta I/11, ani ohrozif alebo obmedzif premávka na nej, 
hlavne zvádzanim a odtekanim vôd na cestné teleso. 

Pri stavebnej činnosti neznečisťovať  cestu I/11, v prfpade potreby ju bezodkladne čistiť, materiál 
ziskaný výkopovými prácami nesmie bye uldadaný na vozovku, ale musi byt' odvezený. 

Žiadater zodpovedá za pravidelne čistenie a ildržbu vjazdu. 

Práce realizovať  mimo obdobia výkonu zimnej Adržby (od aprila do 15. okt6bra prislušneho 
kalendárneho roka). 

Stavebnik dodrži v pinom rozsahu podmienky uvedene vo vyjadreni Slovenskej správy ciest, 
Investičná výstavba a správa ciest Žilina č. SSC/7934/2017/6470/12436 zo dňa 10. 05. 2017. 

Na označenie pracoviska sa použije prenosné dopravne značenie schválene OR PZ, ODI Čadca dňa 
12. 06. 2017; pričom vyobrazenie a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať  STN 018 020 
v zneni jej zmien a vyhligke MV SR 6. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a dopineni niektorých zákonov. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácii v zmysle § 3 ods. 4 pism. d) a ods. 7 cestného zákona týmto 
určuje použitie dočasných dopravných značiek a zariadeni v zmysle schémy „Zabezpečenie oblasti 
krátkodobeho pevného (pohyblivého) pracoviska", ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie 
Odstavná plocha + oplotenie. K osadeniu dočasného dopravného značenia bezprostredne pred 
začatim prác bude prizvaný zástupca OR PZ, ODI Čadca. Ziadater je povinný rešpektovať  d'alšie 
spresiiujúce alebo doplňujuce pokyny OR PZ, ODI Čadca. 

Existujúce dopravne značenie, ktoré bude v rozpore s prenosným dopravným značenim bude 
zakryté a po ukončeni prác uvedené do pôvodného stavu. 
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V pripade potreby bude regulácia cestnej premávky a zastavovanie vozidiel na ceste I/11 v Aseku 
realizácie vjazdu zabezpečené spôsobilými a náležite vystrojenými osobami (min. 2 osoby). 

Dopravné značenie v dotknutom fiseku cesty I/11 bude po ukončenf stavebných prác obnovené s 
okamžitou platnosť  ou. 

- 	V pripade, ak by si práce pri realizácii vjazdu vyžadovali uzávierku cesty I/11, je žiadater povinný 
požiadať  tunajšf cestný správny organ o vydanie povolenia na čiastočnil uzávierku pozemnej 
komunikácie. 

- Pokiar budil realizované stavebné ítpravy - rozširenie, alebo rekonštrukcia cesty I/11, ktoré si 
vyžiadajít preloženie alebo odsunutie vjazdu, vykoná tieto nápravy vlastnik nehnuternosti na 
vlastné náklady podra požiadaviek správeu komunikácie. 

- 	Presný termin prác vopred oznámiť  a k výkonu prác, tak ako aj k pisomnému prevzatiu telesa cesty 
po ukončenf prác, prizvať  pracovnika správcu komunikácie. 

- V pripade nedodrlania povorujilcich podmienok, resp. nerešpektovania verejného zdujmu nariadi 
správny organ odstránenie stavby - vjazdu z pozemnej komunikácie. 

' 22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 1042 — orna pôda 

- 	CKN 1045 — orná pôda 

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Odstavná plocha a oplotenie" na pornohospodárskej 
pôde v katastrálnom ítzemi Horelica na pozemkoch parc. č. CKN 1042, 1045 vydal Okresný írad 
Čadca — pozemkový a lesný odbor pod č. OU-PLO-2017/001917-002 dfla 31.01.2017. 

K stavbe sa salasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Okresný drad Čadca — pozemkový a lesný odbor; Okresný Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii 

Rozhodnutie o nAmietkach fičastnfkov konania: 

V priebehu konania boli zo strany itčastnikov konania vznesené nasledujitce námietky a pripomienky: 

1. Martin Capek a Jana Capková - námietka podaná v pfsomnom vyjadreni: 

- 	„ Na hranici pozemku 1045 v kú. Horelica, na ktorej je plänovani oplotenie je odvodňovact 'gab. 
Žiadame, aby zdkladovd konštrukcia oplotenia nebola realizovand na tomto odvodňovacom žrabe, 
aby nedošlo kjeho znefunkčneniu a Om k zatápaniu pozemkov susediacich v okoli. 

2. Jana Zuščáková - namietka podaná v pisomnom vyjadreni: 

„Vzhradom na to, le na hranici parciel č. 1045 a 1046 sa nachddza potok ktorým popod miestnu 
komunikdciu vytekci voda do rieky Kysuca, zdsadne nesúhlasim s iým, aby bol potok akýmkorvek 
spôsobom nadkrytý a Om pristup do neho zamedzený. Koryto potoka niekorkokrdt ročne čistime od 
ndnosov a keby bol do neho zamedzený pristup, daidová voda i voda stekajúca z okolitých parciel 
by zaplavila pozemky v jeho okolí. Okrem who jeho zastavanim by som prišla i o čast' mojej 
parcely č. 1046, pretole hranica parciel č. 1045 a 1046 ide prdve stredom tohto potoka. 

3. Jana Zuščáková - namietka podaná na íistnom pojednávanf: 

- 	Nesúhlasim so stavbou z dôvodu, le sa obávam, le dôjde k znefunkčneniu odvodňovacieho žrabu a 
parkovanim aút bude ohrozeni životni prostredie. 
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Stavebný Arad uvedeným námietkam a pripomienkam v bode č. 1 a 2 čiastočne vyhovel, námietky a 
pripomienky v bode č. 3 po posalení zamietol. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby 
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov). 

Umiestnená stavba nie je v rozpore s platnou Azemnoplánovacou dokumentáciou - Územným plánom 
Mesta Čadca. 

Odôvodnenie: 

Ma 05.04.2017 podal stavebník Vincent Gabriš, bytom Horelica 510, 022 01 Čadca žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odstavná plocha a plotenie" na pozemkoch register "C" 
parc. č. 1042, 1045 v katastrálnom Azemí Horelica. Uvedeným dňom bolo začaté spojené Azemné a 
stavebné konanie. 

Stavebný Arad oznámil diia 04.05.2017 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastníkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 30.05.2017, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

Throve"' stavebný Arad upozornil Ačastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje prípadné námietky 
a pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunajšom stavebnom 'Irate najneskôr na tomto 
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. 
Stavebný Arad oznámil &la 07.07.2017 dopinenie podkladov a pokračovanie spojeného Azemného a 
stavebného konania všetkým známym Ačastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám 
a zároveň  im dal možnosť  podra § 33 ods. 2 správneho poriadku, aby sa v určenej lehote mohli 
vyjadriť  k dopineným podkladom. 

Stavebný Arad upozornil Ačastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
a pripomienky k dopineným podkladom môžu uplatniť  na tunajšom stavebnom trade najneskôr 
v určenej lehote, inak sa na ne nebude prihliadať. 

Stavebník Vincent Gabriš doložil dňa 04.08.2017 stavebnému Aradu oznámenie o zmene stavebníka, 
v ktorom uvádza , že na základe nájomnej zmluvy prechádzajú práva a povinnosti stavebnika na 
GSE, s.r.o., so sídlom Horelica 252, 022 01 Čadca. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konaní preskfunal predloženú žiadosť  z hradísk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnami konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanýrni na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Okresný Arad Čadca — pozemkový a lesný odbor; Okresný Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spitia všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou Azemnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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tčastnici konania: 

- 	GSE, s.r.o., Martin Capek, Jana Capková, Ing. Peter Časnocha, Miroslav Rabik, Jozeffna 
Rabiková, Vlastimil Stfalka, Marcela Stfalková., Jana Zuščáková, Slovenská správa ciest, 
Investičná výstavba a správa ciest, vlastnici pozemku parc.č. CKN 1036/1 v k.ú. Horelica 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania sa odôvodriuje takto: 

Vyhovené námietky: 

Martin Capek a Jana Capková - námietka podaná v pisomnom vyjadreni: 

„Na hranici pozemku 1045 v kú. Horelica, na ktorej je plánovang oplotenie je odvodňovact gab. 
Žiadame, aby základová konštrukcia oplotenia nebola real izovaná no tomto odvodňovacom Hobe, 
aby nedošlo k jeho znefunkčneniu a tým k zatdpaniu pozemkov susediacich v okoli. 

Jana Zuščáková - námietka podaná v pisomnom vyjadrenf: 

„Vzhradom na to, že na hranici parciel č. 1045 a 1046 sa nachádza potok ktorým popod miestnu 
komunikáciu vytekcí voda do rieky Kysuca, zásadne nesúhlasim s tým, aby bol potok akýmkorvek 
spôsobom nadkrytý a Om pristup do neho zamedzený Koryto potoka niekorkokrát ročne čistime od 
nánosov a Ice by bol do neho zamedzený pristup, daldová voda i voda stekajúca z okolitých parciel 
by zaplavila pozemky v jeho okolt. Okrem toho jeho zastavanim by som prišla i o east' mojej 
parcely č. 1046, pretože hranica parciel č. 1045 a 1046 ide práve stredom tohto potoka. 

Stavebnik doložil stavebnému úradu upravenit projektovít dokumentáciu, z ktorej je zrejtné, že 
navrhovaná stavba nedôjde do styku s jestvujíicim odvodriovacim žrabom na hranici pozemkov parc.č. 
1045 a 1046. Z uvedeného je zrejmé, že žrab nebude navrhovanou stavbou prekrytý ani iným 
spôsobom znefunkčnený. 

Zamietnuté námietky: 

Jana Zuščáková - námietka podaná na Ustnom pojednávani: 

Nesúhlasim so stavbou z dôvodu, le sa obdvam, le dôjde k znefunkčneniu odvodňovacieho Irabu a 
parkovanim aút bude ohrozené livotné prostredie. 

Pozemky, na ktorých sa umiestriuje navrhovaná stavba sú v lokalite ítzetnnom plánom určenej na 
výstavbu rodinných domov, s čfm súvisi aj prijazd a parkovanie automobilov do 3,5 t. Navrhovaná 
stavba umožri'Luje v budíicnosti stavebnikovi umiestnif na predmetných pozemkoch stavbu rodinného 
domu v zmysle platného územného plánu a nemá charakter verkokapacitného parkoviska, na ktoré by 
bolo potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Podra predloženej projektovej 
dokumentácie nie je námietka o ohrozeni životného prostredia parkovanim ant na pozemku stavebnika 
opodstatnená, 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať  
odvolanie v lehote 15 dnf odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský firad v Čadci, 
Námestie slobody 30/ V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je toto rozhodnutie 
preskítmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. ľykín GURA 
pri 	tor mesta 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené 	12°' 8  •  ,7,0"("1   Zvesené dria: 	  

MESTO L,71ADCA 
-6 1 - 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese 	zvesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. g vo výške 100.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia  

Dorn& sa: 

ĹJčastnici konania 
1. GSE, s.r.o., Horelica sap. č. 252, 022 01 'Čadca 
2. Martin Capek, Horelica slap. 6. 74, 022 01 Čadca 
3. Jana Capková, Horelica súp. č. 74, 022 01 Čadca 
4. Ing. Peter Časnocha, Čieme súp. 6. 739, 023 13 Čierne /projektant/ 
5. Miroslav Rabik, Horelica sfip. 6. 46, 022 01 'Čadca 
6. Jozefina Rabiková, Horelica súp. č. 46, 022 01 Čadca 
7. Vlastimil Sttalka, Olešná sfip. č. 229, 023 52 Olešná 
8. Marcela Stfalková, Olešná súp. č. 229, 023 52 Olešná. 
9. Jana Zugčáková, Horelica súp. č. 71, 022 01 Čadca 
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa sfip. č. 104, 010 01 žilina 
11. vlastnici pozemku parc.č. CKN 1036/1 v k.11. Horelica - doručuje sa verejnou vyhlágkou podia § 69 
stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
12. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sfip. č. 95, 022 01 Čadca 
13. Okresný firad žilina, odbor cestnej dopravy a pozernných komunikácii, Predmestská sap. č. 1613, 
011 95 žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VtB, a.s., tadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. it: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky &ad tadca, blimestie slobody 30, PSt: 022 01 
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GABION. MÚR v= 1,8m 
POSUVNA BRANA 

ZODP. PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU VYPRACOVAL 

ING PETER CASNOCHA ING. PETER CASNOCHA 

MIESTO: 	PARC. C. 1042, 1045 V K.U. HORELICA 

INVESTOR: 	VINCENT GABRIS, HORELICA 510, 022 01 CADCA STUPEŇ: PROJEKT PRE 

STAVBA: STAV. POVOLENIE 

ODSTAVNÁ PLOCHA + OPLOTENIE DATUM: 06/2017 

FORMAT: 1 x A4 

CASf: 	ARCHITEKTURA MIERKA: 1 : 500 

VÝKRES: 	SITUACIA Č.VÝKRESU: 01 
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