MES T 0

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci diia 10.09.2018

Č. j.: VD/3626/2018/St

ROZHODNUTIE
0 PRERUŠEM KONAN1A
• ENZA, s.r.o., Májova 1098, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebník") podal dŕia 01.08.2018 žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
oplotenie
na pozemku register "C" parc. 6. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 v katastrálnom Azemí
Horelica.
Mesto Čadca, ako stavebný drad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o úzerrmom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov podra § 29 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov
prerušuje
spojené Azemné a stavebné konanie stavby „Oplotenie" na pozemku register "C" parc. č. 3303/3,
register "E" parc. Č. 2426, 2427 v katastrálnom ítzemí Horelica, začatého na základe podanej žiadosti
o vydanie stavebného povolenia zo Ma 01.08.2018, ktorú podala Enza, s.r.o., Májova 1098, 022 01
Čadca,
'
do doby rozhodnutia Ministerstva livotného prostredia SR, sekcia environmentálneho
hodnotenia vo veci posudzovania, resp. neposudzovania predmetnej stavby oplotenia podra
zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni
niektorých zákonov.
Odifivodnenie:
DIU 01.08.2018 podala Enza, s.r.o., Májova 1098, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie stavebného
povolenia na stavbu "Oplotenie" na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" pare. č. 2426,
2427 v katastrálnom itzemí Horelica. Uvedeným dim bolo začaté spojené ítzemné a stavebné
konanie.
Tunajší stavebný firad oznámil začatie spojeného dzemného a stavebného konania fičastníkom
konania a dotknutýrn orgánom. Na nahliadnutie do podkladov rozhodnutia, doručenie stanovísk
a uplatnenie si prípadných námietok a pripomienok bola stanovená lehota do 7 dní odo dria doručenia
oznámenia. ečastníci konania boli upozomení, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadat'.
V stanovenej lehote dila 22.08.2018 bolo tunajšiemu stavebnému firadu doručené stanovisko
Okresného Aradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie — stanovisko orgánu posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
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Vo svojom stanovisku Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP uviedol, že mu bol
doručený podnet AgentAry ochrany prirody a krajiny CR, Nádražni 36, Rožnov pod Radhošt6m,
predmetom ktorého je podozrenie na možné ohrozenie jedného z posledných funkčných biokorodorov
v Adolf rieky Kysuca v miestnej časti Horelica, v dôsledku plánovaného rozširenia obory (oplotenia),
ktoré už v minulosti zrealizovala firmy Enza, s.r.o. Čadca. V podnete sa d'alej uvádza, že plánovaný
zámer rozširenia obory (oplotenia) v migračnom koridore v údolí rieky Kysuca predstavuje zhoršenie
migračnej priechodnosti fizemia v danej lokalite a preto je potrebné chránif posledný fungujúci
migračný koridor v prihraniči SR a ČR. CHKO Beskydy je najvýchodnejšfm verkoplošným
chrineným ilzemfm CR, susedi s CHKO Kysuce a je eur6psky významnou lokalitou verkých šeliem
a d'alšich vybraných zvlášť chránených drnhov živočfchov a rastlin. Vzhradom na tírto skutočnosf
Agentiza ochrany prirody a krajiny CR žiada, aby bol pred povolenfm obory posúdený jej vplyv na
ELV Beskydy v súlade s článkom 6.3 smernice rady 6. 92/43/EEC.
Okresný drad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP vo svojom stanovisku uviedol, že výstavba
obory (oplotenia) nepatrf medzi navrhované činnosti uvedené v prilohe Č. 8 zákona Č. 24/2004 Z.z.
o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov (EIA).
V zmysle § 19 EIA prislušný orgán v konani o podnete rozhodnutim urči, či posudzovaniu podlieha
navrhovaná činnosf alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prilohe č. 8, alebo nedosahuje prahovil
hodnotu uvedern1 v prilohe č. 8. Vzhradom na to, že v zmysle § 54 ods. 2 pism. g) zákona EIA
v predmetnej veci rozhoduje ministerstvo, Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP podnet
postúpil na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcii environmentálneho hodnotenia na ďalšie
rozhodnutie o posudzovani, resp. neposudzovani predmetnej stavby oplotenia.
Vychádzajfic z uvedeného Mesto Čadca, ako prislušný stavebný firad doby rozhodnutia
Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia vo veci posudzovania,
resp. neposudzovania predmetnej stavby oplotenia podra zákona 6. 24/2004 Z.z. EIA spojené Azemné
a stavebné konanie predmetnej stavby oplotenia prerušilo.
Poučenie o odvolani:
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania podra § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konanf (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov sa nemožno odvolat'. Toto rozhodnutie nie je
preskúmaterné súdom.

V2 •
Ing. Milan RA
primátor mesta
Dorn& sa:
Očastnici konania
1. ENZA, s.r.o., Májova súp. 6. 1098, 022 01 Čadca
2. Vladimir Škripek, Oščadnica súp. 6. 1562, 023 01 Oščadnica
Ostatným fičastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č.
C KN 3303/1 v k.ú. Horelica sa oznámenie oprerušeni konania doručuje verejnou vyhiláškou podra §
61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského dradu
v Čadci.
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Dotknuté orgány
3. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o Evotné prostredie, Palárikova gap. 6. 91, 022 01 čadca
4. Okresný firad Čadca, pozetnkový a lesny odbor, Palárikova srip.č. 95, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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