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MINISTERSTVO
DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

4GRI0

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácif
odbor špeciálny stavebný úrad pre dignice

6.14976/2 020/SCDPK/29991
stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 06.04.2020

Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenim
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špecidlny stavebný úrad pre diarnice
a rýchlostné cesty (d'alej len „špecidlny stavebný úrad"), podl'a § 3a ods. 1 zdkona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácidch (cestny zdkon) v zneni neskoršich predpisov
v spojeni s § 120 ods. 1 zdkona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zdkon) v zneni neskoršich predpisov
oznamuje
podl'a § 68 v spojeni s § 3 zdkona Č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v prfprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostnych ciest a o dopineni zdkona
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrdlny úrad) v znenf neskoršich
predpisov (d'alej len „zdkon č. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej
dokončenim.
Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na zdklade substitučného
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", Ictorú spinomocnila Ndrodnd diarničnd
spoločnosť, a.s., Daravskd cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „stavebnfk") podala cif%
11.03.2020 žiadosť 6.110/20/158-PBob zo dňa 09.03.2020 o vydanie povolenia na zmenu
stavby pred jej dokončenim
na staybu:

„Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec"

stavebné objekty:
101-01 Zlepšenie podložia pod D3, zaistenie svahov ndsypov a zdrezov
582-00 Preložka bezmenného potoka pri železnič nej stanici Čadca
Stavba bola povolend rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK164388 zo dňa 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016.
Zmena stavby bude realizovand:
v katastrálnych územiach: Čadca, Svrčinovec
Čadca
v okrese:
Ž ilinský.
kraj:
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim.
Zmena stavebnych objektov oproti pewodnej projektovej dokumentdcii pre stavebné
povolenie spočiva najmä v nasledovnom:
SO 101-01 Zlepšenie podložia pod D3, zaistenie svahov ndsypov a zdrezov dochddza
k zmene technol6gie sandcie v miestach vysokého ndsypu dial'nice s podložim z ilovej vrstvy
na vertikálne odvodňovacie geodrény; k dopineniu zaistenia zosuvu v mieste prechodu
k stavebnému objektu 211-00 Most na dial'nici nad údolím v km 41,884 D3.
582-00 Prelolka bezmenného potoka pri železničnej stanici Čadca dochddza
k realizdcii zastrešenia lávky na schodisku 1, 2 a nad prvym a časťou druhčho pora lávky;
k zmene osvetlenia lávky.
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Nakollo sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatoč ný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad
od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podl'a § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z. z.
stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne
prekážka v konanf, ktorú nemožno inak odstrániť.
Očastnici konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dni odo &la doručenia alebo zverejnenia tohto
oznámenia. Speciálny stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia
dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastnikov konania, ktoré už boli alebo
mali byt' uplatnené a vybavené alebo zohl'adnené pri prerokúvani územnoplanovacej
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhši čas, prediži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutim. Ak dčastnici konania alebo dotIcnuté
orgány v určenej alebo prediženej lehote neoznámia svoje vyjadrenia, pripomienky alebo
záväzné stanoviská, ma sa za to, že so zmenou stavby pred jej dokončenim z hl'adiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.
Očastnici konania majú podra § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
pripadne navrhnúť jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Námestie slobody
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodi, 6. dverf 522. Do projektovej dokumentácie je možné
nahliadnuť na ministerstve a na prislušnej obci.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditel' sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Podl'a § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni 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 „ĹJradná tabura".
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podl'a § 4 ods. 2 zákona Č. 669/2007 Z. z. predmetnú
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obci a na ich webových sidlach, ak ich
majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynuti 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať spat' na
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
daAum vyvesenia:
2/. 0 tf /0670

datum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

'
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Doruči sa ilčastnfkom konania — verejnou vyhláškou
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. ŽSR — GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
4. Znárnym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke
alebo iné práva k pozetnkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
môžu byť oznámenfm priamo dotknuté.
5.Zainteresovaná verejnosť podl'a ust. § 24 — 25 zákona 6. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v znenf
neskoršich predpisov
Na vedomie
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesenírn po dobu 15 dni na ilradnej tabuli obce a na webovom sidle
obce, ak ho má zriadené
7. NDS, a.s. Diabravská cesta 14, 841 04 Bratislava
8. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
9. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
10. SVS, a.s. 136rická cesta 107, 010 23 Žilina
11. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
12. MV SR, PPZ, odbor dopravnej policie, Račianska 45, 812 72 Bratislava
13. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. E.
Štiara 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona kcipia žiadosti, PD na
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MŽP SR
14. Pamiatkový ilrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské nimestie 19, 010 01 Žilina
16. Prezidium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
17. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
18. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
19.OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
20. OĹJ žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa č. 17, 010 01 Žilina
21. OĹJ, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
22. Okresný ilrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
23. OĹJ, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
24. OÚ, odbor CD a PIC, Predmestská. 1613, 010 95 Žilina
25. OĹJ, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
26. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štilra 3, 010 01 Žilina
27. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
28. NDS, a.s., Dfibravská cesta 14, 841 04 Bratislava
29. NDS, a. s., 10, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
30. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu
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