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V Čadci dňa 13.08.2014

Č. j.: VD/1791/2014/Mu
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní 'p'reskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 20.03.2014 podal .'
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Jozef Letko, Kollárova 2665/26, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
stavebné
povolenie
v spojenom
územnom
a stavebnom
konaní
na stavbu
Oplotenie
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 10617/1, register "C" parc. Č. 10618/1, register
"C" parc. Č. 10619/1 v katastrálnom území Čadca.
Stavba obsahuje:
Predmetom projektovej dokumentácia je oplotenie. Oplotenie pozemkov je navrhnuté plotom z
pletiva na stlpikoch, Stlpiky na západnej, južnej, východnej a časti severnej strany pozemkov vedl'a
parcely 10617/2 sú osadené do základových pätiek. Na severnej strane smerom na východ od vjazdu
na pozemok až po parcelu 10634 budú stlpiky oplotenia osadené na prefabrikáty spevňujúce terén
pozemku. Celková dlžka oplotenia je 196 m, z toho 37,5 m je na prefabrikátoch spevujúcich svah na
severnej strane pozemku. Na východnej strane pozemku (pri parcele 10 630/1) je v dke 11,80 m
navrhnuté oplotenie ako vegetačná stena z gabiónových panelov. Súčasťou oplotenia sú tri brány.
Brána pri vjazde na pozemky (p.č. 10617/1) je dvojkrídlová šírky 6000 mm, bránka na východnej
strane pri ukončení vegetačnej steny je je jednokrídlová šírky 800 mm, bránka na južnej strane (pri
p.č. 10919/1) je jednokrídlová šírky 1000 mm. Oplotenie je navrhnuté zo zváraného pleti va.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Oplotenie bude realizované na vnútornej strane oplocovaných pozemkov, ku ktorým Je
dokladované vlastnícke právo z dôvodu zabezpečenia jednoznačného vlastníckeho práva aj
k stavbe oplotenia po jeho uskutočnení.
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3. Pri uskuto ovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budú dodržiavané
v zmysle § 8 stavebného zákona.

sa bezpečnosti

práce

všeobecné technické požiadavky na uskutocňo ame stavieb

5. Stavba bude dokoncená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavb je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
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7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46~(~t~vebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby dočasnej.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných-prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných v~dení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Jozef Bullo,
Jedlíkova súp. č. 342211, 010 15 Žilina, a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania.
stavby dočasnej.
13. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením-potrebných
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.

údajov o stavbe a účastníkoch

14. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
osôb loplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sietí a pod. - §
43i ods. 3 stavebného zákona/o
15. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na stavbe udržiavať v čistote
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení.
16. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k nehnuteľnostiam (pozemky
a stavby) dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva
a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania.
17. 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.
18. Povolená stavba dočasná podlieha kolaudácii.
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Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Jozef Bullo, Jedlíkova súp. č. 3422/1,010

15 Žilina

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadokj.v znení neskorších predpisov).
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Stavebník: Jozef Letko, Kollárova 2665/26, 022 01 Čadca, podal dňa 20.03.2014 žiadosť na
vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Oplotenie" pozemkov parc. Č. CKN 10617/1, 10618/1,
10619/1 v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
~!'~"'~'I':".; '.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, v súlade s §§ 36 a 61 ods.1 a 3
stavebného zákona oznámilo dňa 15.04.2014 začatie spojeného územného a stavebného konania
o povolení stavby" Oplotenie" pozemkov parc. Č. CKN 10617/1, 10618/1, 10619/1 v k.ú. Čadca
a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
20.05.2014.
Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona ·konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby dočasnej ajej budúcim
užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia spÍňa základné požiadavky na stavby stanovené§.4.3d a § 47 stavebného zákona.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.
v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebný úrad

POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Ing. Milan
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primátor mesta
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Príloha:
• overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Jozef Letko, Kollárova súp. Č. 2665/26,02201
Čadca
2. Anna Červená, Drahošanka 2087,02201
Čadca
3. Mária Hladová, Draho šanka 673,02201
Čadca.
4. Veronika Chovancová, ul. Okružná 689/5, Čadca
5. Ondrej Chovanec, ul. Okružná 689/5, Čadca'
6. Ján Kašík, Mierová 2162/6,02201
Čadca
7. MUDr. Marta Kašíková, ul. Komenského 133/6,02201 Čadca
8. Dávid Škorvánek, Drahošanka 2087, Čadca
9. Ing. Jozef Bullo, Jedlíkova súp. Č. 3422/1,010 15 Žilina
10. známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 14,299/7,14316/4, 14316/1 v k.ú. Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
100.00 € bol zaplateniTel.: 041/4332301-4
ičo. 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIe: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

