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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v územnom konaní posúdil podl'a § 37 stavebného.zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktorý dňa 08.08.2014 podal .'

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 196Q, 010 57 Žilina

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

r o z hod n u tie o u mie stn e n í s t a vb y
"Čadca - Paláriková ul.»- Mierová ul. ,prekládka vodovodu"

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Čadca podl'a situácie, ktorá tvorí prílohu
tohto oznámenia.

Popis stavby:
Účelom stavby je prekládka existujúceho vodovodu v Palárikovej ulici s vodovodom v

Mierovej ulici, ktorý je v súčasnosti uložený v súkromnom pozemku. Verejný vodovod je v správe
SeVaK a.s. Žilina. Prekládka začína napojením na existujúci vodovod LT 150 mm v Palárikovej ulici,
ďalej pokračuje pozdlž chodníka po verejnom priestranstve na Mierovú ulicu, v ktorej sa prepojí s
existujúcim vodovodom HDPE DN 150 mm. Vodovod má dlžku 77 m.

Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby /ďalej PDf pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./.

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca podl'a situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí
neoddelitel'nú prílohu rozhodnutia.

3. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.

4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
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predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odsnrpových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.

5. V ďalšom stupni PD dodržať, že pri realizácii stavby vo všetkých exponovaných a stiesnených
polohách výkopové zeminy dočasne uskladňovať na vhodných plochách, aby nedochádzalo
k zužovaniu prejazdových komunikácii a trás.

6. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Mesta Čadca:
• pred realizáciou stavebných prác požiadať o zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií

a chodníkov dotknutých stavbou v zmysle § 7 a 8 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom znení,._.. ,_

• pred realizáciou stavby vytýčit' umiestnenie káblov VO a preďz~sypom ryhy prizvať správcu -
Mestský podnik služieb Čadca

7. V ďalšom stupni odsúhlasit' s Okresným riaditeľstvom PZ, ODI riešenie dopravnej situácie počas
výstavby a návrh dopravného značenia

- o _

8. V ďalšom stupni PD špecifikovat' druhy a množstva jednotlivých odpadov vrátane prebytočnej
zeminy, vzniknutých pri uskutočňovaní stavby. Preukázat' spôsob likvidácie v súlade so zák.č.

o 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. V ďalšom stupni PD preukázat' formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby . '"Í

s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými A

zábermi. Pri návrhu minimalizovat' negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby. .

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej

správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadost' o vydanie stavebného
povolenia.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca obdržal o od navrhovateľa: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická
cesta 1960, 010 57 Žilina, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: "Čadca - Paláriková
ul. - Mierová ul., prekládka vodovodu" umiestnenú na pozemkoch v k. Ú. Čadca. Uvedeným duom
bolo začaté územné konanie.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon! v súlade s § 36 stavebného zákona
oznámilo dňa 18.08.2014 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a dňa 17.09.2014 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním.
Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
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V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný
z hľadísk uvedených v ust.§ 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi.

V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
Jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. . 'o. ;.,.:"~;....

Toto rozhodnutie stráca 'platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - 'plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva &96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

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 a SP,"Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/o 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.

Príloha pre navrhovateľa:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
2. PROZIS spol. s r.o., Závodská cesta súp. č. 4, 010 01 Žilina
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase líniovej
stavby podľa predloženej situácie
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského súp. Č. 48, 010 01 Žilina
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Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboruv Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca . ....,,,, ....,.., '. ,,'ď:'

9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. Č.
977, 022 O 1 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských
dobrovoľníkov súp. Č. 1082, 022 O 1 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp..č. 95,02201 Čadca
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca
14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
15. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
17. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: 1.,f. r..:.!.~/j. ZVESENÉ DŇA: : .

Správny poplatok podľa zákona Č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo
výške 100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: spap@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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