MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/3626/2018/St

V Čadci dňa 08.01.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE
na stavbu dočasnii

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o dzemnom
plánovanf a stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny zákon"),
v spojenom dzemnom a stavebnom konaní preskínnal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadost' o
stavebné povolenie, ktord dňa 01.08.2018 podala
ENZA, s.r.o., Májova 1098, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preskítmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konani
na stavbu
oplotenie
na pozemku register "C" pare. '6. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, register "E" parc. č. 2427
v katastrálnom územf Horelica.
Stavba oplotenia sa povoPuje na dobu dočasnú, na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia
privoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavba obsahuje:
Oplotenie bude prevedené z drevených agátových stipov osadených do rastlého terénu a
ocerového oborového pletiva výšky 2,2 m.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register „C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426,
register "E" parc. 6. 2427 v katastrálnom dzemí Horelica tak, ako je to zakreslené v situačnom
výlcrese, ktorý tvorf prilohu tohto rozhodnutia.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebnym &adorn
v spojenom ňzemnom a stavebnom konani. Prfpadné zmeny nesmít byt' vykonané bez
predchádzajAceho povolenia stavebného aradu.
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2. Pri uskutočŕiovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 1-ého roku od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, spiriajfice podmienky osobitných predpisov.
7. Podra § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný Arad upúšfa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podra § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá podra § 75a ods. 2
stavebného zákona stavebník.
8. Stavebník pred začatím stavebných prdc zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
9. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky prostredníctvom spoločnosti Enza s.r.o., Májova 1098,
022 01 Čadca.
10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
11. Stavebník je povinný dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie uvedené v stanovisku zo dria 24.07.2018 č. OU-CA-OSZP-2018/008397-003:
• neoplocovať pozemok CKN Č. 3303/7 v la. Horelica, je možné oplotiť časti pozemkov CKN
Č. 3303/3, EKN Č. 2426 a EKN Č. 2427 v k.ú. Horelica tak, ako bolo zakreslené v prílohe
vyjadrenia,
• stavbu oplotenia je možné zrealizovať len ako stavbu dočasnú, na dobu určitú — na 5 rokov,
• oplotenie zrealizovať z agátových stipov a pletiva, aby ho bolo možné v prípade potreby
odstrániť.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor
uvedené v stanovisku zo dria 23.06.2018 Č. OU-CA-OSZP-2018/010686-002:
• pozemky CKN 3303/3 a 3303/1 v k.ú. Horelica sú v katastri nehnuternosí vedené ako trvalý
trávny porast mimo zastavaného územia obce, stavbu oplotenia je možné zrealizovať za
podmienky, že pozemky budú nad'alej využívané ako druh pozemku trvalý trávny porast.
13. Stavebnýtni prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez salasu ich majitera, sprdvcu, neprimerane obmedzovať prdva a prdvom chránené
záujmy fičastníkov stavebného konania.
14. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
15. Podra § 81c stavebného zákona stavebný Arad upúšfa od kolaudácie predmetnej stavby.
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Rozhodnutie o nimietkach fačastnikov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov sa akceptujú a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Odavodnenie:
Dlia. 01.08.2018 podala Enza, s.r.o., Májova 1098, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie stavebného
povolenia na stavbu "Oplotenie" na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. 6. 2426,
2427 v katastrálnom územi Horelica. Uvedeným disiom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
Tunajši stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania účastnikom
konania a dotknutým orgánom. Na nahliadnutie do podkladov rozhodnutia, doručenie stanovisk
a uplatnenie si pripadných námietok a pripomienok bola stanovená lehota do 7 dnf odo &la doručenia
oznámenia. Očastnici konania boli upozornenf, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadaf.
V stanovenej lehote dfía 22.08.2018 bolo tunajšiemu stavebnému úradu doručené stanovisko
Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2018/010442-002 —
stanovisko orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Vo svojom stanovisku Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o žP uviedol, že mu bol
doručený podnet Agentúry ochrany prfrody a krajiny ČR, Nddražni 36, Rožnov pod Radhošt6m,
predmetom ktorého je podozrenie na možné ohrozenie jedného z posledných funkčných biokorodorov
v Adolf rieky Kysuca v miestnej časti Horelica, v dôsledku plánovaného rozširenia obory (oplotenia),
ktoré už v minulosti zrealizovala firmy Enza, s.r.o. Čadca. V podnete sa d'alej uvádza, že plánovaný
zámer rozširenia obory (oplotenia) v migračnom koridore v Adolf rieky Kysuca predstavuje zhoršenie
migračnej priechodnosti územia v danej lokalite a preto je potrebné chránif posledný fungujúci
migračný koridor v prihraniči SR a CR. CHKO Beskydy je najvýchodnejšim verkoplošným
chráneným fizemim ČR, susedi s CHKO Kysuce a je eurcipsky významnou lokalitou verkých šeliem
a d'alšich vybraných zvlášf chránených druhov živočichov a rastlfn. Vzhradom na túto skutočnosf
Agentura ochrany prirody a krajiny ČR žiada, aby bol pred povolením obory posúdený jej vplyv na
ELV Beskydy v súlade s článkom 6.3 smernice rady 6. 92/43/EEC.
Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP vo svojom stanovisku uviedol, že výstavba
obory (oplotenia) nepatri medzi navrhované činnosti uvedené v prflohe č. 8 zákona 6. 24/2004 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov (EIA).
V zmysle § 19 EIA prislušný orgán v konani o podnete rozhodnutim urči, či posudzovaniu podlieha
navrhovaná &most' alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prflohe 6. 8, alebo nedosahuje prahovú
hodnotu uvedenú v prilohe Č. 8. Vzhradom na to, že v zmysle § 54 ods. 2 pism. g) zákona EIA
v predmetnej veci rozhoduje ministerstvo, Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP podnet
postúpil na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcii environmentálneho hodnotenia na d'alšie
rozhodnutie o posudzovani, resp. neposudzovani predmetnej stavby oplotenia.
Vychádzajúc z uvedeného Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad doby rozhodnutia
Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia vo veci posudzovania,
resp. neposudzovania predmetnej stavby oplotenia podra zákona 6. 24/2004 Z.z. EIA spojené územné
a stavebné konanie predmetnej stavby oplotenia prerušilo.
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Mestu Čadca bolo prostredníctvom Olcresného úradu Čadca diía 23.10.2018 doručené
stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, v ktorom sa kon§tatuje, že výstavbu obory nie je
možné zaradif do zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie podra prílohy č. 8 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, na základe týchto skutočností oboznánil účastníkov
konania s novodoloženými podkladmi a oznámil fičastníkom konania a dotnutým orgánom, že môžu
nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie a svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť v lehote
do 7 dní odo dria doručenia oznámenia s upozomením, že na neskôr podand námietky nebude stavebný
úrad prihliadať.
V stanovenej lehote si účastníci konania neuplatnili žiadne námietky, ani neboli stavebnému
úradu doručené žiadne stanoviská.
Stanoviska oznámili:
-

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Čadca, pozemkový
a lesný odbor.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk doticnutých orgánov a organizácií
poladovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hradísk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnilcmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Vzhradom na stanovisko Okresného úradu v eadci, odbor starostlivosti o životné prostredie
bola predmetná stavba oplotenia povolená na dobu dočasnú, na 5 rokov z dôvodu, aby bolo počas
tohto obdobia možné sledovať vplyv thženia prechodového prierezu migračného koridoru na migráciu
zveri.
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu mohlo podat'
odvolanie v lehote 15 dní odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca/.
V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie
preskfuriaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných pro striedkov.

ng. Mil. GURA
prima or mesta
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Priloha:
-

situácia umiestnenia stavby

Dorn& sa:
ečastnici konania
1. ENZA, s.r.o., Májova sup. Č. 1098, 022 01 Čadca
2. Vladimir Škripek, Oščadnica sup. č. 1562, 023 01 Oščadnica

Ostatným fičastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č.
C KN 3303/1 v k.ú. Horelica sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2
stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknute orgány
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. č. 91, 022 01 Čadca
4. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. č. 91, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč po dobu 15 dni na tíradnej tabuli Mesta Čadca,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENt DŇA: 21- 1. 941

ZVESENt DŇA:

MESTO ČADC
-6
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdiuje vyv enie zvesenie

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pism. g) vo výške 100 E bol zaplatený.
Bankovč spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIt: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, NAmestie slobody 30, PSč: 022 01

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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