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MESTO

Č ADCA

Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dňa 10.09.2018

Č. j.: VD/3542/2018/Mu

ROZHODNUTIE
PREDLZENIE PLATNOSTI ffZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o rizemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), na podklade žiadosti o prediženi platnosti fizemného rozhodnutia, ktora dňa 24.07.2018 podal
Sylvia Michnová, B.Nčmcovej sňp. 6. 942/25, 958 01 Partizánske
(d'alej len "navrhovater"), podFa § 40 ods. 3 stavebného zákona
predlžuje
do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
platnost' ňzemného rozhodnutia o umiestneni stavby: "5 x Malometrážne nizkoenergetickč
domy" na pozemkoch register "C" pare. č. 9574, 9784/6 v katastrálnom ňzemi Čadca vydanéto
Mestom Čadca pod č.j. VD/4438/2016/Mu dňa 28.09.2016.
Pre umiestnenie g projektovň dokumentáciu stavby sa určujú tieto
podmienky:
podmienky
NDS
a.s.
Bratislava
1. Dodržať
• investor pripravovaného zámeru bude pine rešpektovať celkový projekt diarnice D3 fisek Čadca,
Bukov — Svrčinovec (taktiež trvalý, dočasný a ročný záber) a nebude požadovať kompenzácie za
možné obmedzenia počas výstavby diarnice, pripadne
vplyvy z dignice (hluk, emisie,
prašnosť...) počas výstavby a po uvedeni diarnice do prevádzky
• NDS, a.s. nebude zabezpečovať dodatočntl ochranu zdravia a životného prostredia z možných
negativnych vplyvov cestnej premávky diarnice, v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z.
Ministerstvazdravotnictva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripadných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibráciách a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii
v životnom prostredi
• s ohradom na umiestnenie montovaných rodinných domov (na kopci — hluk sa šíri smerom hore)
požadujeme doložiť k stavebnému konaniu hlukovú štUdiu, z ktorej by bolo zrejmé" spinenie
platných limitov hluku vo vnútornom prostredi a z toho vyplývajfici návrh opatreni v blizkosti
diarnice D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec
• rodinné domy žiadame navrhnriť tak, aby boli chránené od hluku, pretože požiadavky na ochranu
proti hluku z diarnice nebudeme akceptovať. Vzhradom k tomu, že predmetné pozemky sú
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v blizkosti diarnice D3, upozothujeme, že hlukovú záfal v danej oblasti nie je možné npine
odstránif
• odporíičame začiatok výstavby IBV až po ukončeni a odovzdani stavebného objektu SO 122 — 00,
z d6vodu prevencie koliznych situácii v čase výstavby samotného stavebného objektu SO 122 — 00
a bezproblémového pristupu k danej parcele
• investor je povinný zrealizovaf pristup na parcelu 9784/6 z miestnej komunikácie v zmysle
projektovej dokumentácie (potreba koordinovaf so zhotoviteĺom stavby D3). V pripade, ak
stavebný objekt SO 122 — 00už bude zrealizovaný je povinný rešpektovaf stavebný objekt
a nezasahovaf do neho, bez predchadzajnceho odsúblasenia zhotoviterom stavby a zástupcom
NDS
v pripade, ak výstavba rodinných domov bude začatá sk6r, vzhradom na navrhovann Aprevu cesty
SO 122 — 00 „Miestna komunikácia, U Špindli — Bukov", je investor povinný uzavrief dohodu
o koordinácii prác so zhotoviterom stavby D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec napr. na základe
zmluvy o koordinácii činnosti, bez možnosti vzniku nároku zhotovitera diarnice D3 na predĺženie
lehoty výstavby a dodatočné finančné nároky
• v pripade že žiadater nebude rešpektovaf projekt diarnice D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec a pride
do kolizie s jej stavebnými objektmi, bude povinný znášaf pri realizácii stavby diarnice všetky
náklady, ktoré vznikrul v snyislosti s touto koliziou
• počas vykonávania prác na uvedenej stavbe nesmie bye priamo alebo nepriamo obmedzená alebo
ohrozená výstavba diarnice D3 v aseku Čadca, Bukov — Svrčinovec. Investor si je vedorny, že
počas výstavby diarnice D3 bude musiet' strpief všetky obmedzenia siivisiace s výstavbou diarnice
bez nároku na akékorvek kompenzácie
• na stavbu dotknutých pozemkoch, a ani na samotných rodinných domoch nebudn umiestnené
žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeĺné z budíicej diarnice D3
• v pripade akejkoĺvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránených záujmov, poladujeme
túto zmenu predložif na posalenie NDS, a.s.
Ostatni podmienky uvedeni v ňzemnom rozhodnuti o umiestneni stavby
VD/4438/2016/1VIu dňa 28.09.2016 ostávajú nad'alej v platnosti.
tzemné rozhodnutie podl'a § 40 ods. 1 stavebného zákona plati 2 roky odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosr.
Toto rozhodnutie stráca platnosf dŕiom, ked' stavebnému Aradu bude doručené oznámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzfahuje.
ODÔVODNENIE
Diia 24.07.2018 podal navrhovater: Sylvia Michnová, B.N6mcovej snip. 6. 942/25, 958 01
Partizánske, návrh o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestneni stavby: „5 x Malometrážne
nizkoenergetické domy" na pozemkoch register "C" parc. č. 9574, 9784/6 v katastrálnom územi Čadca
(nedochádza k žiadnej zmene umiestnenia stavby, ani k zmene návrhu stavby).
Na predmetml stavbu bolo Mestom Čadca vydané
• územné rozhodnutie pod č.j. VD/4438/2016/Mu dňa 28.09.2016. Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosf Ma. 03.11.2016.
Dóvodom žiadosti o predĺženie platnosti dzemného rozhodnutia bolo, že v uplynulom čase,
z objektývnych d6vodov zo strany NDS a.s. nebolo vhodné pokračovaf v d'alšom stupni so žiadost'ou
• stavebné povolenie. Podklady a projektová dokumentácia zostávajú nezmenené.
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Návrh o prediženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby nebol dpiný a predložené
podklady a stanoviská nepostačovali na riadne a sporahlivé posddenie ndvrhu z hradiska zdujmov
sledovaných v dzemnom konanf. Vzhl'adom k tomu, Mesto Čadca, ako prislušný stavebný drad
príslušný, vyzval navrhovatera podra § 35 ods. 2 stavebného zákona a § 3 vyhlášky 6. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na dopinenie predloženého návrhu
najnesk6r do 31.08.2018 o kladné stanovisko NDS a.s. Bratislava k prediženiu rozhodnutia
o umiestnení stavby.
Navrhovatel' predložil stavebnému dradu kladné stanovisko NDS a.s., ktorého podmienky boli
premietnuté do d'alšich podmienok pre umiestnenie a projektovd dokumentdciu stavby , ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ostatné podmienky uvedené v územnom rozhodnutí
o umiestnení stavby č.j. VD/4438/2016/Mu dria 28.09.2016 ostávajú nad'alej v platnosti.
Stavebný drad posúdil d6vody uvddzané navrhovaterom a pretože predpoklady, za ktorých
bolo územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, zostali nezmenené, vyhovel žiadosti
o prediženie jeho platnosti. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
fIzemné rozhodnutie podl'a § 40 ods. 1 stavebného zákona plati 2 roky odo dria, ked' nadobudlo
právoplatnosf (dva roky odo dria nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o precliženf platnosti
územného rozhodnutia).
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dní odo dŕía jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský tírad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskamaf súdom podFa zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky sildny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný pro striedok.

RA
rimát mesta

Dorn& sa:
Účastnici konania
1. Sylvia Michnová, B.N6mcovej sdp. 6. 942/25, 958 01 Partizánske
2. Ladislav Chromik, Drahošanka súp. 6. 218, 022 01 Čadca
3. Anna Chromíková, Drahošanka súp. 6. 218, 022 01 Čadca
4. František Kultán, Okružná súp. č. 103/31, 022 04 Čadca
5. Anna Kultánovd, Okružná súp. č. 103/31, 022 04 Čadca
6. Marcela Kultánová, Okružná sdp. č. 105/51, 022 04 Čadca
7. Ing. Miroslav Majchrák, Drahošanka stlp. č. 229, 022 01 Čadca
8. Jaroslava Majchráková, Drahošanka sitp. č. 229, 022 01 Čadca
9. Margita Prívarová, Čadečka súp. 6. 2180, 022 01 Čadca
10. Jozef Zatloukal, Drahošanka sap. č. 1598, 022 01 Čadca
11. Rebecca Olejniková Zatloukalová, Drahošanka súp. č. 1598, 022 01 Čadca
12. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 9575, 9784/9 v k.ú. Čadca
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Nakollo sa jedná o rozsiahlu stavbu a pozemky p.č. CKN 9575 a 9784/9 v k.11. Čadca neniajú
založene listy vlastníctva tj. nie sú známi fičastníci konania, týinto sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie musi byt' vyvesené po
dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestskeho úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
13. Msú Čadca, oddelenie životneho prostredia a odpadoveho hospodárstva
14. Msf.1 Čadca, referát dopravy
15.Národná diarničná spoločnosf, a.s., DAbravská cesta súp. 6. 14, 841 04 Bratislava
16. Okresný tlrad Čadca, odbor starostlivosti o životne prostredie, Palárikova sdp. č. 91, 022 01 Čadca
17. Olcresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sfip. 6. 95, 022 01 Čadca
18. Severoslovenske vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
19. SPP - distribacia, a.s., Mlynske Nivy sfip. č. 44, 825 19 Bratislava
20. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesene po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny dal
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktoy potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podl'a zakona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znent neskodich predpisov položky 59 pism. b vo vy§ke
20.00 E bol zaplateny.
Tel.: 041/4332301-4
Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
IČO: 313971
Fax: 041/4302218
č. 11.: 7224-322/0200
DIČ: 2020552974
Internet: w, ww.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Nárnestie slobody 30, PSČ: 022 01

