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C A DS T O C AM E
Č. j.: VD/4878/2013IMu V Čadci dňa 22.07.2014

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTf A.'PRERUŠENIE KONANIA

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušnýpodl'a § 117 zákonač. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení.neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), vedie správne konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona o odstránení
nepovolenej stavby: '

nepovolené terénne úpravy.

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 14566, 14567/1, 1457512, 14575/4, 14575/8,
14575/9, 14575/10, 14575/11, 14575/12, 14575/13, 14575/14, 14575/15, 14575/16, 14575/17,
14575/24, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581 v katastrálnom území Čadca, ktorú uskutočňuje

Jozef Kondek, A.Hlinku 16, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník").

Stavebný úrad stavebníka
v y z Ý v a,

aby najneskôr v termíne do
30.11.2014

doplnil žiadosť
1. kladné stanoviská dotknutých orgánov ku konaniu podl'a § 88a ods. 1 stavebného zákona o

nepovolených terénnych úpravách (pozemky medzi železničnou traťou, Čerňankou a verejnou
účelovou komunikáciou)

• OR HaZZ Čadca
• SeVaK a.s. Žilina
• ŽSR OR Žilina
• ŽSR GR Bratislava
• MV a RR SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava
2, projektovú dokumetáciu vykonaných terénnych úprav
3. zameranie - vytýčenie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných terénnych úpravách

Stavebný úrad do doby podania úplnej žiadosti o dodatočné povolenie stavby konanie podl'a
§ 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

prerušuje.
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ODÔVODNENIE

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení
(stavebný zákon), na základe miestnej obhliadky zistilo, že stavebník zrealizoval: terénne úpravy bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca zahájilo konanie
podľa § 88 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 14566,
14567/1, 14575/2, 14575/4, 14575/8, 14575/9, 14575/10, 14575/11, 14575/12, 14575/13, 14575/14,
14575/15, 14575/16, 14575/17, 14575/24, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581 v k.ú. Čadca
(pozemky medzi železničnou traťou, Čerňankou, a verejnou účelovou komunikáciou) a vyzvalo
stavebníka: Jozef Kondek A. Hlinku 16, 022 01 Čadca, aby predložil doklady otom, že dodatočné
povolenie terénnych úprav nie je v rozpore e'verejnýmr.zäujmam, chránenými týmto zákonom
a osobitnými predpismi. <-;:1::

Stavebník stavebnému úradu požadované doklady predložil. Na základe predložených
dokladov stavebný úrad konštatoval, že dodatočná legalizácia terénnych úprav nie je v rozpore s
verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi

Mesto Čadca na prerokovanie dodatočného povoláóih'teréhnych úprav nariadilo ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním, na deň 21. 07.2014.

Z výsledkov ústneho konania bolo konštatované, že niektoré predložené doklady boli z roku
2005 (je potrebná ich aktualizácia) a nepostačujú k riadnemu posúdeniu. Z uvedeného dôvodu bol
stavebník vyzvaný aby v lehote do 30.l1.2014 predložil stavebnému úradu
1. kladné stanoviská dotknutých orgánov ku konaniu podľa §. 88a ods. 1 stavebného zákona o

nepovolených terénnych úpravách (pozemky medzi železničnou traťou, Čerňankou a verejnou
účelovou komunikáciou)

• OR HaZZ Čadca
• SeVaK a.s. Žilina
• ŽSR OR Žilina
• ŽSR GR Bratislava
• MV a RR SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava
2. projektovú dokumetáciu vykonaných terénnych úprav
3. zameranie - vytýčenie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných terénnych úpravách

Upozornenie:
Ak nebude úplná žiadosť s požadovanými prílohami v stanovenej lehote predložená, stavebný úrad
rozhodne o odstránení predmetnej stavby.

Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Jozef Kondek, A.Hlinku súp. Č. 16, 022 O 1 Čadca
2. Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 45, 821 09 Bratislava
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. Č. 104, O 1O O 1 Žilina
4. Železnice Slovenskej republiky, Odbor expertízy, Klemensova súp. Č. 8,813 61 Bratislava

Nakoľko sa jedná o rozsiahle územie s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa §. 2.ť5 ods,·;2;#,~.om!·č.;,71/1967 Zb. o správnom konaní.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní.na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy, odbor
dráhový, stavebný úrad, Námestie Slobody súp. č. 6; 81005 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru V'Čkdci; Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
ll. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia stredného Váhu 1.,02001 Nimnica
12. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č; 2927/8, 010 47 Žilina
13. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, l. mája súp. Č. 34,01001 Žilina

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