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Bratislava 05.12.2018

Ozndmenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenim
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný (wad pre diarnice
a rýchlostné cesty (d'alej len „d'alej len špeciálny stavebný úrad"), podra § 3a ods. 1 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov
v spojeni s § 120 ods. 1 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov
oznamuje
podra § 68 v spojeni s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v priprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostných ciest a o dopineni zákona
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrálny úrad) v zneni neskoršich
predpisov (d'alej len „zákon 6. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej
dokončenfm.
Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktoré spinomocnila Národná diarničná
spoločnosť, a.s., Daravskd cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „stavebnfk") podala dňa
03.09.2018 liadosť 6.445/18/158-JBat zo dfia 06.08.2018 o vydanie povolenia na zmenu
stavby pred jej dokončenim a 23.10.2018 žiadosť č. 753/18/158-JBat zo dfia 15.10.2018,
ktorá tvori dopinenie k liadosti Č. 445/18/158-JBat
na stavbu:

„Dienica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec"

stavebné objekty:
204-01Zaistenie stavebnej jamy pre podchod pod dial'nicou D3
213-00Most nad diarnicou na ačelovej komunikácii v km 42,695 D3
215-00Most nad potokom Čierfianka na miestnej komunikácii v Podzdvoze v km
0,988
283-10Podzávoz - vystužený násyp komunikácie SO 125
281-06-01 HTÚ pre SO 281-06
281-060porný mfir v strednom deliacom páse v km 37,675 —38,850 D3
281-08 Zárubný vpravo v km 38,550 - 39,159 D3
281-09-01 HTÚ pre SO 281-09
281-09Pil6tová stena s uholnikovým mfirom pri ŽSR vravo v km 37,950— 38,595 D3
281-10 Oporný mfir vravo v km 38,590 — 38,890 D3
281-13 Kotvený zárez vravo v km 41,320 -41,766 D3
281-19Zárubný trulr na vetve "PB" krilovatky Podzávoz vravo v km 0,310 — 0,390
281-20 Oporný múr vl'avo v km 42,550 — 42,710 D3
281-21 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,250 —37,330
Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dfia 29.06.2016.
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Zmena stavby bude realizovaná:
v katastrálnom tízemi:
Čadca
v okrese:
čadca
kraj:
Diiom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim.
Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie spočiva najmä v nasledovnom:
204-01 Nahradenie pil6tového paženia vo väčšej časti stavebnej jamy záporným
peženim. Znflenie peženej výšky a zvačšenie svahovania stavebnej jamy.
213-00 Drobná zmena tvaru úložených prahov a pilierov, zmena geometrie priečneho
rezu na jednoduchšf zalomený tvar, oválny tvar podpery sa meni na obežnikový, inžinierske
siete bez zmeny
215-00 Na základe súťažných podkladov sú potrebné drobné úpravy tvarov opôr,
zmena sklonu úložných prahov k lieu opory, navýšenie základovej &dry do 28 cm
a definovanie nosnej konštrukcie s konkrétnym typom prefabrikátu.
283-10 Oproti DSP došlo k zmene založenia oporného múru. Pil6tová stena bola
predsunutá pred lice vystuženého násypu, aby bolo umolnené rovnomerné sadnutie lica
násypu s telesom násypu. Pilotová stena z verkopriemerových lb pil6t priemeru 600 mm di.
6,0m je na dike 100m, zvyšná časť je založená plošne. Kotvenie pilotovej steny cez stužujúci
veniec v hlave pikit pre zaistenie stability vyhovuje s poulitim jednoosových výstulných
geomreli bez použitia šikmých mikropil6t. Zároveil došlo k zmene typu geopásov v hornej
úrovni vystuženej opornej konštrukcie s prediženim na dĺžku 6,5-7,5m z pôvodných 5,0m.
281-06 Špecifikovanie rozmeru tvaroviek obkladovej konštrukcie, zjednotenie dížky
pil6t (priemer 900mm) na 12m (pôvodne 14m a 11m).
281-06-01 Drobná úprava výšky múru do 0,2m spresnenim podl'a priečnych rezov
DRS na základe aktualizácie zamerania terénu.
281-08 Oprava sklonu kotevných prahov a pribetonávka pil6t je nahradená obkladom
z bet6nových tvaroviek. Pewodný sklon kotevných prahov bob rovnobežný s niveletou
diarnice, po úprave budú kotevné prahy vodorovné. Boli optimalizované dĺžky pil6t, boli
pridané horninové kotvy, a upravené ich dĺžky.
281-09 Zmena rastu a priemeru pil6t. Zmena množstva kotevných prahov z troch
kotevných úrovrif na dye. Zmena obkladu steny.
281-09-01 Drobná úprava výšky Infiru do 0,2m spresnenim podra priečnych rezov
DRS na základe aktualizácie zamerania terénu.
281-10 Vystulená zemná konštrukcia je odsadená od stužujúceho venca na polotuhý
podklad. Sklon lica vystuženej zemnej konštrukcie sa zmenil z 90° na 86°. Koruna vystuženej
zemnej konštrukcie je ukončená bet6novými zákrytovými doskami namiesto monolitickej
železobet6novej rimsy. V korune vystuženej zemnej konštrukcie je dopinený odvodriovaci
rigol. Dilka geomreži bola optimalizovaná. Z dôvodu výberu konkrétneho dodávatera
vystuženej zemnej konštrukcie boli upravené výškové odskoky kotevných prahov.
281-13 Došlo k zniženiu počtu úrovni kotvenia zárezu a k zmene konštrukcie obkladu
zárubného múru.
281-19 Zmena spriahajúceho železobetemového venca hláv pil6t. Jedna kotevná
úroveii múru predtým dye. Zmena dimenzie pil6t, zmena koruny múru spriahajúci
lelezobet6nový veniec hláv pil6t, kde došlo k vynechaniu rimsy.
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281-20 Zniženie počtu kotevných úrovni z dvoch na jednu. Zmena dižok pil6t
a kotiev.
281-21 Zmena zakladania múru na plošné miesto hĺ bkového z mikropil6t, zmena
dĺžky múru z múru z 80,0m na 79,2m.
Zmeny stavebných objektov budú realizované v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti pôvodnej
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bolo vydané stavebni
povolenie rozhodnutim 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 v spojitosti
s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016.
Nakollo sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špecidlny stavebný úrad
od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podra § 3 ods.1 zákona Č. 669/2007 Z. z.
stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne
prekálka v konani, ktorú nemožno inak odstrániť.
Účastnici konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona Č. 669/2007
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a zdvazné stanoviská uplatniť najneskôr v
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných drif odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto
oznámenia. Stavebný úrad neprihliada na závazné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov a na námietky a pripomienky účastnfkov konania, ktoré už boli alebo mali byt'
uplatnené a vybavené alebo zohl'adnené pri prerokúvani územnoplánovacej dokumentácie,
alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak nielctorý z orgánov štátnej sprdvy potrebuje na riadne posúdenie dlhši čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutfm. Ak účastnici konania alebo dotknuté
orgány v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje vyjadrenia, pripomienky alebo
záväzné stanoviská, má sa za to, že so zmenou stavby pred jej dokončenim z hradiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.
fJčastnici konania majú podFa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf
(správny poriadok) možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
pripadne navrhnúť jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Ndmestie slobody
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodf, č. dveri 522. Do projektovej dokumentácie je molné
nahliadnuť na ministerstve a na prislušnej obci.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditel' sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Podra § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesenfm po dobu 15 drif na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Oradná tabul'a".
Ministerstvo žiada prfslušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona Č. 669/2007 Z. z. predmetnú
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verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obeli a na ich webových sidlach, ak ich
majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejriuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynutf 15 driovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať spa' na
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia: 40

dátum zvesenia:

jrgApci

odtlačok pečiatky, po
odtlačok pečiatky, podpis:
.6 1
Doručf sa účastnikom on ma — verejnou vy alcou
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. NDS, a.s., Daravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
môžu byť oznámenim priamo doticnuté.
4.Zainteresovaná verejnosť podl'a ust. § 24 — 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na livotné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov
Na vedomie
5. Národná diarničná spoločnosť, a. s., JO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so liadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle
obce, ak ho má zriadené
7. Obecný úrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má
zriadené
8. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina
9. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
10. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
11. SVS, a.s. Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
12. ŠOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
13. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
15. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefinika, 823 05 Bratislava
16. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
17.ŽSR - GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
18. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
19. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. MžP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. E.
, Štúra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona k6pia žiadosti, PD na
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MžP SR
21. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
22. Prezidium HaZZ, Drieriová 22, 826 86 Bratislava 29
23. KR HaZZ, Nám. Poliarnikov 1, 010 01 Žilina
24. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
25. 01:1 žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmeťa č. 17, 010 01 žilina
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26. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 žilina
27. OfJ, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
28. Olcresný firad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 čadca
29. 00, pozemkový a lesný odbor, A. Kmefa 17, 010 01 Žilina
30. OfJ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 žilina
31. OfJ, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
32. OfJ, odbor starostlivosti o životne prostredie, Nám. E. Štúra 3, 010 01 Žilina
33. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
34. Pamiatkový firad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
35. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 žilina
36. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu
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