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• 

OZNAMENIE 
0 OBOZNAMENi S PODKLADMI ROZHODNUTIA 

Mesto Čadca, ako stavebný ítrad prfslušný podra § 117 zákona '6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákor?), vedie správne konanie podra § 88a stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách 
na pozemkoch register "C" pare. č. 14575/2, 14575/8, 14575/9, 14575/10, 14575/11, 14575/12, 
14575/24, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582/1 v katastrálnom územi Čadca, ktoré 
uskutočnil Jozef Kondek, A.Hlinku 16, 022 01 čadca. 

Mesto Čadca v rámci konania vyzvalo stavebnika, aby predložil stavebnému úradu okrem 
iného aj 
• zameranie - vytýčenie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných terénnych Apravách, parcelné čisla 

pozemkov ktorých sa dotklo zrealizovanie nepovolených terénnych Aprav 
stanoviská dotknutých orgánov k vypracovanej projektovej dokumentácii vykonaných terénnych 
Aprav - ku konaniu podra § 88a stavebného zákona (konanie o dodatočnom povoleni terénnych 
Aprav - pozemky medzi železničnou trat'ou, Čerňankou a verejnou Ačelovou komunikáciou), 
terénne úpravy sú už zraalizované, dotlututé orgány posúdia či môle byf vydané dodatočn6 
stavebné povolenie, či nie sú dotknuté ich záujmy v predmetnej lokalite. 

Mesto Čadca na prerokovanie dodatočného povolenia terénnych Aprav nariadilo ústne konanie 
spojené s miestnym zisfovanitn, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 07. 2014 na Mestskom úrade v čadci, 
malá zasadačka. 

Z výsledkov ústneho konania bolo 'konštatované, le niektoré predložené doklady boli z roku 
2005 (bola potrebná ich aktualizácia) a nepostačovali k riadnemu posúdeniu. Z uvedeného dôvodu bol 
stavebnik vyzvaný aby v lehote do 30.11.2014 predložil stavebnému úradu poladované doklady 
• kladné stanoviská dotknutých orgánov ku konaniu podra § 88a stavebného zákona o nepovolených 

terénnych úpravách (pozemky medzi železničnou trafou, Čerŕiankou a verejnou Ačelovou 
komunikáciou) 

• projektovú dokumetáciu vykonaných terénnych ftprav 
• zameranie - vytýčenie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných terénnych úpravách 

Stavebnik stavebnému úradu doklady predložil, ale na základe preštudovania predloženej 
dokumentácie a doložených stanovisk, prfslušný stavebný Arad skonštatoval, že podklady sú 
nepostačujAce k ukončeniu konania. 
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Predložená projektová dokumentácia nezohradňovala vykonané terénne Upravy, ani 
nenavrhovala dokončenie vykonaných terénnych Uprav tak, aby došlo k vyulitiu Uzemia v zmysle 
platnej Uzemnoplánovacej dokumentácie v celom rozsahu priestorového usporiadania (predmetné 
navážky nebude možné zastavať  stavbami v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie). 
Predložená dokumentácia bola vypracovaná na pozemkoch ku ktorým stavebnik nepreukázal 
vlastnicke, alebo iné právo, nebola vypracovaná na podklade kópie katastrálnej mapy, neboli 
zamerané pozemky ktorých sa nepovolene terénne Upravy dotkli. 

Z uvedeného dôvodu stavebný íu-ad vyzval stavebnika na doloženie - prepracovanie projektovej 
dokumentácie, ktorá bude obsahovať  zakreslenie rastlého terénu, terajšieho stavu terénnych aprav a 
návrh dokončenia terénnych ímrav aby boli terénne Apravy zabezpečene z hradiska stability svahu a 
bolo možné v budíicnosti na nich realizovať  stavby, ktoré buda v súlade s územným plánom mesta 
Čadca. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné doložiť  stavebnému úradu geotechnické posúdenie 
vykonaných terénnych Aprav — aby bolo preukázané že nedôjde k zosuvu vykonaných terénnych Aprav 
resp. navrhnúť  zabezpečenie požadovaných sklonových pomerov. 

V projektovej dokumentácii mali byť  zakreslené jestvujíice inžinierské siete nachádzajíice sa 
v predmetnom fižemi (podzemné aj nadzemné) a stavebnik mal požiadať  jednothvých správcov sieti o 
vydanie stanoviska ku konaniu podra § 88a stavebného zákona o nepovolených terénnych Upravách. 
Stavebnik stavebnému úradu doložil stanoviská dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii, ako 
k povoleniu novej stavby (ako by sa terénne Apravy rnali len vykonávať) a nie ku konaniu podra § 88a 
ods.1 stavebného zákona o nepovolených terénnych Apravách. 

Stavebný Arad z uvedeného dôvodu vyzval stavebrulca, na doloženie stanovisk dotknutých 
orgánov, ku konaniu podra § 88a stavebného zákona o nepovolených terénnych Upravách (pozemky 
medzi železničnou traťou, Čerfiankou a verejnou Ačelovou komunikáciou). Stavebný Urad upozornil 
stavebnika, le k žiadostiam o závazné stanoviská dotknutých orgánov je potrebné aby stavebnik 
predložil projektovii dokumentáciu, ktorá bude obsahovať  zakreslenie rastlého terénu, terajšieho stavu 
terénnych aprav a návrh dokončenia terénnych Uprav v zmysle využitia predmetného íizemia k zmysle 
platnej územnoplánovacej dokumentácie. V projektovej dokumentácii budú zakreslené jestvujíice 
inžinierské siete nachádzajíice sa v predmetnom územi (podzemné aj nadzemné) - terénnymi Apravymi 
došlo k zasypaniu niektorých inžiniersIcých sieti v predmetnej lokalite, z uvedeného dôvodu stavebnik 
predloži stanoviská správcov, či vykonaný stay terénnych Aprav môle byt' odsailasený v dodatočnom 
povoleni. 

Stavebnik doložil projektovú dokumentáciu ktorá nezachytáva v súčasnej dobe vykonané 
terénne Upravy (projektová dokumentácia nie je v sUlade s vykonanými terénnými Apravami) 
Predložená projektová dokumentácia, zasahuje do pozemkov, ku ktorým stavebnik nepreukázal 
vlastnicke, alebo iné právo. Stavebnik predložil vytyčovaci náčrt vypracovaný Jánom Markuliakom, 
ktorý zameral hranice jednotlivých pozemkov a nie zameranie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných 
terénnych Upravách. 

Nakorko predložená projektová dokumentácia nezachytávala vykonané terénne Apravy a 
stanoviská dotknutých orgánov a správcov sieti boli nevyhovujíice pre ukončenie konania o 
dodatočnom povoleni terénnych Uprav, stavebný Arad vyzval stavebnfka na doloženie potrebných 
podkladov, či terénne Apravy môžu bye dodatočne povolené v takom stave, ako ich stavebnik vykonal, 
stavebný Arad konanie prerušil. 

Stavebnik predložil stavebnému úradu stanovisko Ministerstve dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, sekcia želez,ničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný Arad pod č.j. 
20986/2014/C342-SŽDD/50803 zo dŕia 20.08.2014 k dodatočnému stavebnému povoleniu spojeného 
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s užívanim stavby, v ktorom je uvedené že vydáva sdhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme 
dráhy za určitých podmienok. 

Mestu Čadca je však známe, le v predmetnom fizemi je povolená stavba: „ŽSR — Modernizácia 
koridoru, štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trat'" pre 
stavebnfka ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava (Mesto Čadca na predmetnd stavbu vydávalo 
fizemné rozhodnutie pod č.j. VD/2012/2854/Mu zo Ma 31.08.2012). 

Stavebný objekt SO 08-33-02 Čadca — štátna hranica SR/ČR, cestný most na pristupovej 
komunikácif cez rieku Čierŕianka z I/11 a s nim sťivisiace objekty (napojenie na cestu I/11) sú 
umiestnené na pozemkoch na ktorých pán Jozef Kondek zrealizoval nepovolené terénne Apravy. (ŽSR 
zapisali geometrický plan, k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, mapa z portálu je prilohou 
tohoto listu). 

Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca, poliadalo o vyjadrenie ŽSR a MDVaRR SR: 
• či je možné vykonané terénne Apravy dodatočne povoliť  v takom stave, ako ich stavebnik vykonal 

aj napriek tomu, že v predmetnej lokalite je navrhovand stavba „ŽSR — Modernizácia koridoru, 
štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), leleznična tat" a ako !lam bolo 
oznámené v sdčasnej dobe prebieha majetkoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých 
predmetnou stavbou na ktorých sa nachadzajú nepovolené terénne dpravy. 

Mestu Čadca boli doložené nové stanoviská na základe ktorých bolo konštatované, že zo 
strany 2SR nie je možné salasiť  s dodatočným povolenim terénnych Aprav.  

Mesto Čadca oznamuje fičastacom tohto sprivneho konania, le podra ustanovenia § 33 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov 
majii možnost' pred vydantm rozhodnutia vyjadrit' sa k jeho podkladom aj k spôsobu ich 
zistenia, pripadne navrhmie ich dopinenie. 

tčastnici konania môžu nazrieť  do podkladov rozhodnutia najneskôr do 

5 dni od doručenia tohto oznimenia 

(Mesto Čadca, I. posch. č. dv. 114, úradné dni Pondelok - Piatok 7,30 — 14,00). 

ng. Mil GURA 
prima or mesta 

Dorn& sa: 
Ĺičastnici konania 
1. Jozef Kondek, A.Hlinku súp. č. 16, 022 01 Čadca 
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa strip. č. 104, 010 01 Žilina 
4. Železnice Slovenskej republiky, Odbor expertízy, Klemensova sdp. č. 8, 813 61 Bratislava 



MESTO ČADCA 

Pečiatka a p dpis orgánu, ktory potvr uje vyvesenie a zvesenie 

t.sp. VD/4878/2013/Mu - Č.z. VD/5933/2018/Mu 	str. 4 \ 

NakoFko sa jedná o rozsiahle dzemie s vellym počtom dčastnikov konania, týmto sa 
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. 
Oznámenie mug byt' vyvesené po dobu 15 drif na dradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy, odbor 
dráhový stavebný Arad, Námestie Slobody sdp. č. 6, 810 05 Bratislava 
6. Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sítp. č. 4, 022 01 
Čadca 
7. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná sítp. č. 2483, 022 01 Čadca 
8. Okresný drad Čadca, pozemkovy a lesný odbor, Palárikova sdp. č. 95, 022 01 Čadca 
9. Regionálny drad verejného zdravotnictva, Palárikova sap. 6. 1156, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia strednato Váhu I., 020 01 Nimnica 
12. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke sítp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
13. Železnice Slovenskej republilcy, oblastné riaditerstvo Žilina, 1. mája sdp. 6. 34, 010 01 Žilina 
14. železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova sítp. č. 8, 813 61 Bratislava 

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deft lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DN' A:  ",C 	° 	ZVESENt DŇA. 	  
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