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M E s T o 'rl'

CADCA
č. j.: VD/4448/2015/St V Čadci dňa 23.06.2015

ÚZEMNÉ RO-ZHQDNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 5011976 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 22.04.2015 podal .~-.. '

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Raičianke 2927/8,01047 Žilina,
ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na kopci 25,01001 Zilina

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

r o z h o d n u t i e o umiestnení stavby

Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete

na pozemku register "C" parc. Č. 7595, register "C" parc. Č. 7596/1, register "C" parc. Č. 7597/1,
register "C" parc. Č. 7598, register "C" parc. Č. 759911, register "C" parc. Č. 7599/2, register "C" parc.
Č. 7610, register "C" parc. Č. 7611, register "C" parc. Č. 7612, register "C" parc. Č. 7613, register "C"
parc. Č. 7618, register "C" parc. Č. 7620, register "C" parc. Č. 7621, register "C" parc. Č. 7622, register
"C" parc. Č. 7625, register "C" parc. Č. 7626, register "C" parc. Č. 7633, register "C" parc. Č. 14509/1,
register "C" parc. Č. 14509/2 v katastrálnom území Čadca., -

Popis stavby:

Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúceho vzdušného vedenia NN siete v Čadci - Milošová u
Kešňaka z dôvodu jeho zlého technického stavu. Trasa navrhovaného NN kábla sa umiestni po pravej
strane štátnej cesty za cestnú priekopu v dížke 201m, d'alej v krajnici prístupovej komunikácie v osade
u Kešňaka. Navrhovaný kábel sa ukončí v skrini PRlS 3.1, ktorá bude osadená pri navrhovanom
podpemom bode Č. 1 JB 10,5/15kN v osade u Kešňaka. Dížka kábla je 690 m. Od tohto bodu sa bude
realizovať rekonštrukcia troch vzdušných vývodov závesným káblom Retilens v trase pôvodného
vzdušného NN vedenia, vrátane výmeny podpemých bodov. Existujúce domové prípojky v osade u
Kešňaka, ktoré sú prevedené holými vodičmi sa nahradia závesnými káblami. Prípojky, ktoré nemajú
istenie na podpemom bode sa dovybavia HDS. Nakoniec sa demontuje jestvujúca vzdušná sieť vrátane
podpemých bodov.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. Č. 7595, 7596/1, 759711, 7598, 759911,
7599/2, 7610, 7611, 7612, 7613, 7618, 7620, 7621, 7622, 7625, 7626, 7633, 14509/1, 14509/2 v
katastrálnom území Čadca, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvotí prílohu
tohto rozhodnutia.
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2. 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./.

3. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, voda,
kanalizácia! 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 ~TN ..T} -,§OQ5. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať-všetkydotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. 'miest napojení. o •••• :','

5. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie:
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve: ...

• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu-bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby' 'zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo
zneškodnenie,

• nevyužitený odpad zneškodniť skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. Integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

• pri nakladaní s NO (č. 170204) postupovať podl'a § 40 zákona Č. 223/2001 o odpadoch,
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držitel'a odpadov o spôsobe

nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudácii stavby.

Orgán ochrany prírody a krajiny:
• výkopové práce realizovať v suchom období,
• v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác

spätne použiť na povrchovú úpravu vykopanej ryhy,
• dbať o ochranu brehových porastov miestneho potoka;" .
• v prípade nevyhnutného výrubu drevín a krovín je v zmysle § 47 ods. 3 zákona nutný súhlas

orgánu ochrany prírody (Mesto Čadca), o.

• dočasné skládky piesku a obsyp káblov, príp. iného stavebného materiálu neumiesťňovať na
podmáčané lokality a ani do alúvií miestnych tokov,

• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do brehových porastov miestnych potokov a
podmáčaných lokalít, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného
významu. V prípade, že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať
ju na riadenej skládke TKO.

6. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja,
majetkového správcu cesty IIII011079 Čadca-Milošová:

• NN kábel bude vedený za hranicou telesa cesty v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon),

• kábel bude osadený min. 3 m od vtokovej časti priepustu,
• z dôvodu výstavby stavby nesmie byt' vykonaný zásah do telesa cesty,
• v prípade, že bude nevyhnutné vykonať zásah do telesa cesty, bude o tom informovaný zástupca

Správy ciest ŽSK, závod Kysuce, ktorý následne určí podmienky pre rozsah spätných úprav,
• po zrealizovaní prác musia byt' terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a zachované funkčné

odvodnenie cestného telesa,
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• stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej
premávky na ceste,

• stavebník zabezpečí, aby počas výstavby stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou
činnosťou,

• v prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
Ak tak nevykoná, čistenie zabezpečí správca cesty na náklady vlastníka (žiadateľa),

• ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí jej opravu v rozsahu
určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky a cestného telesa
si správca vyžaduje lehotu 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia správcom cesty.

• v prípade potreby stavebník požiada Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií o vydanie potrebných povolení; ,'0 o ŕ. ~ o •••• " •• ' oo ••

• v prípade označenia miesta dočasným doprav~Ým zn~Če'~i~ p-9,~asvýkonu stavebných prác si toto
stavebník zabezpečí na vlastné náklady, dočasné dopravné. značenie musí byť odsúhlasené
Okresným dopravným inšpektorátom v Čadci.

7. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odbor cestnej dopravy a PK:
• Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona Č. 135/1961·Zb. ako aj § 20 vyhl. č. 35/1984 Zb.
• Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť al~fictohrô'ziť bezpečnosť a plynulosť cestnej

premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zák. Č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. č.
35/1984 Zb. Stavebník je povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.

• Pri stavebných prácach, kde dôjde I1a určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie
na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7
zák. Č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu
uzavrieť.

• Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom. pásme predmetných komunikácií
v zmysle § 110ds. 2 zák. Č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 Vyhl. Č. 35/1984 Zb.

• .Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania Štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zák. Č. 135/1961 Zb.

8. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s.:
• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak

Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
1. Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom

Slovak Telekom,a.s.,
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného

vedenia,
3. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného

vedenia,
4. V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil,
hradil@supte1.sk, 0907 777474

• V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
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1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení pnamo na povrchu
terénu,

2. Preukázateľne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené

3. Upozornení zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

4. Upozornení zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)

5. Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 II na každú stranu od-vyznačenej polohy zariadenia

6. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jehczakrytírn (zäsypánim.)
7. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia mi telefónne číslo12l29
8. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými 'sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za

zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST,
• V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
• V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, ná·VSST (verejná sieť ST) je potrebné

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

9. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky SPP-distribúcia, a.s.:
• pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP- distribúcia o

vytýčenie plynárenských zariadení v teréne,
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa TPP

70201, TPP 702 02 a zákona Č. 251/2012 Z.z., § 79 a § 80,
• zemné pláce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať Tučne min. 1,5 m na každú

stranu od plynovodu a prípojok,
• pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, je povinnosť oznámiť tieto

práce SPP-distribúcia najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského
zariadenia,

• investor zodpovedá za škody spôsobené nedodržaním' povinností, v prípade poškodenia alebo
poruchy plynárenských zariadení z titulu vyonávania stavebných prác, budú tieto na náklady
investora odstránené pracovníkmi SPP-distribúcia, a.s., .

• v prípade križovania elektrickej prípojky a plynového potrubiadodržať vzdialenosť medzi
povrchmi sietí min 0,2 m a kábel musí byt' uložený v chráničke presahujúcej plynovod 1,0 m na
každú stranu. V súbehu elektrického kábla a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 m medzi povrchni
sietí.

10. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať 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.
K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SSE - distribúcia, a.s. Žilina, SeVaK a.s. Žilina,
SPP - distribúcia a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Žilina, Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o
životné prostredie.
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Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 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:

Dňa 22.04.2015 podal navrhovateľ Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na Kopci 25, 010 01 Žilina návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre stavbu: "Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete" na pozemkoch register
"C" parc. č. 7595, 7596/1, 7597/1, 7598, 7599/-1."7599/2,~Z§k9;o?_6_p, 7612, 7613, 7618, 7620, 7621,
7622, 7625, 7626, 7633, 14509/1, 14509/2 v katastrálnom územíČgdca. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie. .

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 36 stavebného zákona oznámilo dňa
18.05.2015 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
a dňa 11.06.2015 vykonalo ústne pojednávanie spojené s miestnym Zisťovaním. Vzhľadom k tomu, že
ide o líniovú stavbu oznámenie o začatí konania bolo d&uČ6vantfverejnou vyhláškou podl'a § 42 ods.
2 stavebného zákona.

V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný
z hľadísk uvedených v ustanovení § 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.

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
vzt'ahuje. '

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.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,02201 Čadca!.

V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
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Príloha:

situácia umiestnenia stavby

Príloha pre navrhovateľa:

overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
2. VeMco s.r.o., Na kopci súp. č. 25, 010 Ol Žilina.' ~.,•..~..::.. '._
3. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. Č. 48,011 09

Žilina

Dotknuté orgány
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Palárikova 91, 022 O 1 Čadca
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91,02201 Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,010 57 Žilina
9. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. ·č. 1,01001 Žilina
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
11. Stredo slovenská energetika - Distribúcia,· a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O 1O 47 Žilina

Ostatní
12. MsÚ Čadca, referát dopravy
13. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

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

VYVESENÉ DŇA: r..r...l.(.tr..-:-.-;-:::·;:-Z-VE-S-ENÉDŇA: .
il,a v'

~~ " MESTO CAD r-
I \ -r "

..........~:.:.:.:.:..::.:~:.:..::..:.::..:..:.:.:..:::..~~.:: ~I .
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvr zuje vyvesenie a zvesenie

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený.

Tel.: 041/4302214 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk .
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O I
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Na kopci 25, 010 01 Žilina ,-
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