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ST A VEBNE .. PO~VOLENIE
.••••• ŕ»,

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podt.8:.·;§·l17:zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 07.03.2017 podal

Mestská teplárenská spoločnost' a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p ov o len ie
na stavbu

"Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS D,
sídl. Kýčerka, Čadca"

na pozemkoch p.č. CKN 3291/52, 329111, 3291/47, 3291/45, 3291/48, 3291/50, 3291/51, 3291/44,
3291/43,3291/42 v k.ú. Čadca (líniová stavba). .

Na stavbu: "Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídlisku Kýčerka, Čadca" bolo
vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo dňa 28.02.2014 územné rozhodnutie.
Povol'ovaná stavba: "Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu
VS O, sídl. Kýčerka, Čadca" tvorí časť umiestnenej stavby.

Stavba obsahuje:
Sekundárne rozvody tepla na sídl. Kýčerka sú rozdelené na štyri teplovodné okruhy.Príprava

vykurovacieho média ako i teplej vody sa uskutočňuje vo výmenníkových staniciach, kde ako zdroj
tepla slúži horúca voda privádzaná primárnym, potrubým, horúcovodným rozvodom z kotolne Sihly.
Každý tepelný okruh má svoju VS a sú označené ako VS "A" až "D".

Tepelný okruh výmenníkovej stanice VS "D" je rozdelen)' na "hornú" a "dolnú" vetvu. Horná
a dolná vetva sú hydraulicky závislé, majú spoločné obehové čerpadlo. Celková dížka trás vonkajších
tepelných rozvodov určených k rekonštrukcii je 900 m. Pod rekonštrukciou a opravou tepelného
okruhu VS O sa rozumie vybudovanie štvorúrového, bezkanálového, predizolovaného potrubného
systému. Trasa teplovodu je vedená prevažne v pôvodnej trase teplovodu nad existujúcim
železobetónovým kanálom.
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Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 04 Tepelný okruh VS "D"

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca - líniov á stavba (p.č. CKN 3291/52, 3291/1,

3291/47, 3291/45, 3291/48, 3291/50, 3291/51, 3291/44, 3291/43, 3291/42 v k.ú. Čadca), podľa
situácie ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.~· ... ". ...:.,ď:.· ....

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné ..technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona. . .

5. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.

8. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.

9. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

ll. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

12. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.

13. Nakoľko ide o práce na stavbe, v okolí ktorej je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je povinný
objekt zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti.

14. Na základe zákona Č. 657/2004 Z.z. o Tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § 33 ods.
3, spolu s potrubnými vedeniami teplovodu položiť do výkopu i chráničku (HDPE 40/33) pre
budúcu montáž komunikačného kábla. Chráničku viesť v ochrannom pásme teplovodu, resp. nad
potrubnými rozvodmi TV.

15. Prestupy teplovodných rozvodov ako aj chráničky cez obvodové steny do bytových domov, musia
byt' odborne zaizolované tak, aby nedochádzalo k presakovaniu povrchových ako aj podzemných
vôd do priestorov bytového domu a následnému poškodeniu majetku vlastníkov bytového domu.



16. Chránička pre budúcu montáž komunikačného kábla bude užívaná, len na tento účel - prenos dát
potrebných v zmysle zákona o tepelnej energetike.
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17. Dodržať podmienky: OSBD Čadca:
• Práce bude možné vykonávať počas pracovných dní v čase od 8:00 do 18:00 hod. Likvidáciu

stavebného odpadu je nutné zabezpečiť odvozom na skládku odpadu. Stavebný odpad sa nesmie
ukladať do kontajnerov určených pre domový, komunálnyodpad.

• Je nevyhnutné dodržiavať stanovený domový poriadok a v bytovom dome, ktorého sa bude
predmetná rekonštrukcia a oprava tepelných rozvodov týkať. V dostatočnom časovom predstihu,
minimálne týždeň pred začatím stavby, vyvesiť oznámenie o vykonávaní stavby, v ktorom bude
uvedené, názov stavby, termín začatia a ukončenia stavby, kedy bolo na uvedenú stavbu vydané
stavebné povolenie a kto bude danú stavbu ·reälizóvať~.P:r·úl·zás<:thomdo bytového domu, o tomto
zásahu upovedomiť zástupcu vlastníkov bytového domu. :',\

• Práce, ktoré budú vykonávané v rámci bytových domov je' potrebné vykonávať s odbornou
starostlivosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu spoločných častí a zariadení bytových domov.

• Pri realizácii vonkajších rozvodov tepla, postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu stávajúceho
odvodľí.ovacieho a drenážneho systému. V prípade, že dôjde k poškodeniu odvodňovacieho a
drenážneho systému, všetky dodávky a práce a s lÝw,ďsúyisia~e náklady na uvedenie .veci do
pôvodného stavu zabezpečí a bude znášať investor stavby

• Vstupy do objektov riešiť výhradne v rámci pôvodných teplovodných trás. Prestupy teplovodných
rozvodov cez obvodové steny do bytových domov, odborne zaizolovať, pričom od okrajových hrán
pôvodného teplovodného kanála previesť novú izoláciu s napojením na pôvodnú min. l m od
laajnej rúry na každú stranu tak, aby nedochádzalo k presakovaniu povrchových jako aj
podzemných vôd do priestorov bytového domu a následnému poškodeniu majetku vlastníkov
bytového domu

• V priebehu realizácie výkopových a zernných prác zapracovať zabezpečenie prestupov do
bytových domov tak, aby bolo zabránené prieniku povrchovej vody do spoločných priestorov
bytového domu. Zabezpečiť pôvodný teplovodný kanál vybudovaním betónových priečok
s hydro izoláciou tak, aby neslúžil jako zberný kanál dažďovej vody, ktorým by táto voda bola
privádzaná k stenám, resp. k prierazom stien v dotknutých bytových domov. Pred prevedením
zásypou výkopu pri vstupe do objektu, prizvať zástupcu vlastníkov bytového domu a zástupcu
správcu odkontrolované prestupy rozvodov tepla cez stenu. '

• Po ukončení prác v rámci bytového domu, uviesť všetky rekonštrukciou dotknuté vnútorné ako aj
vonkajšie steny vrátane vonkajšieho plášťa do pôvodného stavu. V prípade zašpinenie vonkajších
obvodových stien z dôvodu stavebných a výkopových prác žiadame, aby tieto boli očistené do
pôvodného stavu

• Zároveň uviesť do pôvodného stavu aj terén, cesty a chodníky v okolí bytových domov, ktoré boli
zdevastované pôsobením ťažkých mechanizmov a výkopovými prácami

• Výmenu vonkajších tepelných rozvodov na odberných miestach v prípade TV zrealizovať vrátane
izolácií a uzatváracích armatúr až po vyvažovacie armatúry TV. Výmenu vonkajších tepelných
rozvodov na odberných miestach v prípade ÚK požadujeme zrealizovať vrátane izolácií a
uzatváracích armatúr až po prietokomer merača tapla. Výmenu pôvodných starých uzatváracích
armatúr ÚK a TV požadujeme zrealizovať z dôvodu ich zlého technického stavu

• Dôkladné a správne zmapovanie vonkajších tepelných potrubných rozvodov TV a ÚK, ako aj ich
pripojenia na vnútorné rozvody ÚK a TV tak, aby nedošlo k zámene prívodného a vratného
potrubia a následným škodám na vykurovacej sústave resp. vnútorných rozvodov teplej vody v
bytovom dome.

• Pred napojením zrekonštruovaných vonkajších rozvodov ÚK a TV na vnútorné rozvody,
prepláchnutie prívodných potrubných rozvodov ÚK a TV v bytových domoch a to za prítomnosti
prizvaných zástupcov bytových domov a zástupcov OSBD Čadca. Zároveň prečistenie filtrov na
vstupe ÚK do objektu.



Č.sp VDII632/2017/~u - Č.z. VDI1881211632/2017/Mu str. 4

• Po prevedení rekonštrukcie vonkajších rozvodov tepla hydraulicky vyregulovať vonkajšie rozvody
ÚK a cirkulácie teplej vody. Zabezpečiť diferenčný tlak v systéme ÚK na vstupe do bytového
domu 6p < 20 kPa.

• Stavebné práce vykonávať mimo vykurovacieho obdobia.

18. Dodržať podmienky: Byty Čadca s.r.o.:
• Systém kúrenia a teplej vody pri napojení v bytových domov nevypúšťať z dôvodu zavzdušnenia
• Výmenu vonkajších tepelných rozvodov na odberných miestach v prípade TÚV zrealizovať

vrátane izolácií a uzatváracích armatúr až po vyvažovacie armatúry TÚV.Výmenu vonkajších
tepelných rozvodov na odberných miestach v prípade ÚK zrealizovať vrátane izolácií
a uzatváracích armatúr až po prietokomer merač a tepla. Výmenu pôvodných starých armatúr ÚK
a TÚV zrealizovať z dôvodu ich zlého technického sia-vu"':' :ď~_· ..

• Po prevedení rekonštrukcie vonkajších rozvodov tepla, hydraulicky vyregulovať vonkajšie rozvody
ÚK a cirkulácie TÚV. Zabezpečiť diferenčný tlak v systéme ÚKna vstupe do bytového domu 6p :<:;;

20 kPa.
• Spolupracovať pri vyregulovaní rozvodov teplej vody a UK po zmene pomerov množstva a tlaku

v systéme oproti pôvodnému napojeniu
• Pred napojením médií TÚV a UK do bytového dcmu.previesťpreplácbnutie prívodných potrubí za

prítomnosti zástupcu bytového domu a zástupcu Byty Čadca s.r.o.
• Po ukončení prác v rámci bytového domu, uviesť všetky rekonštrukciou dotknuté vnútorné a

vonkajšie steny, vrátanie omietok a okolia bytových domov do pôvodného stavu
• Stavebné práce vykonávať mimo vykurovacieho obdobia.
• Pred zásahom do bytového domu, upovedorniť zástupcov vlastníkov bytového domu o začatí a

ukončení prác v bytovom dome
• Vyvesiť oznam na každom bytovom dome, kedy bude prerušená dodávka TÚV

19. Dodržať podmienky: Slovak Telekom, a.s. Žilina
tJ dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

zabezpečiť presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu

20. Dodržať podmienky: SPP - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN

736005 a zákona Č. 656/2004 Z.z.
• zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú

stranu od osí plynovodov
• pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy od plynárenských zariadení prizvať

správcu sietí pred zakrytím plynárenských zariadení

21. Dodržať podmienky: SSE - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN
• pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť

uzemľíovacej sústavy
• pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení prizvať zástupcu SSE a.s.

22. Dodržať podmienky: SeVaK a.s. Žilina
• Stavbou dôjde ku kolízii s vodohospodárskymi vedeniami - vodovodné a kanalizačné potrubia:

verejný vodovod DN 200 LT, DN 150 LT, DN 100 oe a verejná kanalizácia DN 300 BT a
vodovodné a kanalizačné prípojky.

• pred zahájením prác je potrebné vytýčiť predmetné vedenia na tvare miesta, v miestach križovania
a v súbehoch dodržať STN 73 6005

• ku pokládke prizvať-zástupcov SeVaK a.s. ešte pred zasypaním ryhy
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o práce v ochrannom pásme vodovodov, kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojok
vykonávať ručne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu

o ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou vodorovnou
vzdialenosťou t.j. 1,5 m (do DN 500 vrátane) a 2,5 m (od DN 600) od vonkajšieho pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany ods. 2 § 19 zákona NR SR Č. 44212002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách

o pri križovaní teplovodu s potrubiami, položiť na vodohospodárské potrubia polené chráničky

23. Dodržať podmienky: Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODr Čadca
o Pred dopravným značením (DZ) Č. A19+IP4 umiestniť DZ Č. lP Č. 30 s textom" pozor zmena

organizácie dopravy" + DZ Č. A 21 na fluorescenčnorn #ťoL;;elenom podklade (platí pre oba vjazdy
na dočasne zobojsmernenú ulicu), namiest.o Di č.B2poliÚt' Díi;B1

• Prenosné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 018020 -
Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom Č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Č. 9/2009 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon Č. 8/2009 Z.z.

o Vopred prizvať dopravného inžiniera ODI,OR ·PZv. Čadci ona kontrolu správnosti osadenia
prenosného dopravného značenia

-'"0.

24. Dodržať podmienky: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP
o Počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcich drevín, nachádzajúcich sa v blízkosti stavby
• V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín rastúcich v trase predmetnej stavby, ktoré

nie je možné obísť je nutný súhlas orgánu: ochrany prírody (Mesto Čadca) podľa § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a krajiny

o Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypávaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO

o Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo
zneškodnenie

o nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. l písm. a) zákona o odpadoch, prip. integrované povolenie v
zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

o nevyužitý odpad bude ponúknutý na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový
držiteľ odpadu mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie
územia podla stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

o ku kolaudácii stavby predložiť doklady od dodávateľa stavby (držiteľa odpadov) o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby

25. Dodržať podmienky Mesto Čadca
• trasa teplovodu križuje miestne komunikácie a chodníky, pri realizácii stavebných prác

minimalizovať dobu čiastočných uzávierok komunikácií z dôvodu obmedzenia parkovania vozidiel
na vyhradených parkovacích miestach

o pred realizáciou stavebných prác požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie a čiastočné
uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov

o požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia počas výstavby,
K žiadosti doložiť odsúhlasený projekt dočasného dopravného značenia Okresným dopravným
inšpektorátom Čadca

o pred realizáciou stavby vytýčiť umiestnenie káblov VO a pred zásypom ryhy prizvať správcu
verejného osvetlenia (Engie Services, a.s., Kysucká cesta 16C, O1O 01 Žilina)

o v pripade výrubu drevín je potrebné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody (Mesto Čadca)
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• pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zeleni je potrebné vylúčiť poškodenie koreňového
systému drevín, aby nedošlo k porušeniu vitality a stability drevín, výkop uskutočňovať ručne

• v prípade poškodenia drevín alebo ich koreňového systému je investor povinný vykonať potrebné
revitalizačné opatrenia, prípadne náhradu škody .

• po zahrnutí výkopov je investor povinný uviesť verejnú zeleň do pôvodného stavu, to znamená
zarovnanie terénu vratane rozprestretia vrchnej humus ovej vrstvy a výsevu trávy a tiež
uskutočnenia náhradnej výsadby drevín

• trasa tepelných rozvodov bude vedená v rámci jestvujúcich resp. nad jestvujúcimi rozvodrni,
• odstrániť nefunkčné objekty po celom úseku starých rozvodov,
• budú dodržané ochranné pásma už jestvujúcich sietí v území,
• nebude sťažený prístup k sieťam v prípade .ich oprávr, ~,,_~..•. ...._ ý.,

• ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujúcichsietí poprípade iných nehnuteľností,
budú opravené na náklady stavebníka,

• po vykonaní prác pozemky budú dané do pôvodného stavu,
• po skolaudovaní stavby požiadať o odkúpenie použitých jestvujúcich rozvodov resp. šácht.

.~ ·'0 •

26. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vÍastníctve. V prípade po1i-éhy z·c&s·ahudo verejných plôch v súvislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.

27. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania

28. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu
a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov
o náhrade škody. .

29. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

30. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie okrem iného doložiť aj porealizačné vyjadrenia jednotlivých
správcov sietí.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Jozef Fríbort, Alej 580, 908 41 Šaštín - Stráže - projektant

K stavbe sa vyjadrili príslušné orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci,

TUV SUD Slovakia Banská Bystrica, SeVaK a.s. Žilina, SSE - distribúcia a.s. Žilina, SPP - distribúcia
a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s. Žilina, OR PZ SR ODI Čadca, Okresný úrad Čadca - odbor
starostlivosti o ŽP, Byty Čadca s.r.o., OSBD Čadca, MsÚ v Čadci.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,

pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby
vo výrokovej časti rozhodnutia. .

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §
52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
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Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca, ako príslušn)" stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, obdržalo žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu: "Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a
kúrenia na okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca'ina poz·e"'rnl<0ch·p.č:,CKN3291/52, 3291/1, 3291/47,
3291/45, 3291/48, 3291/50, 3291/51, 3291/44, 3291/43, 3291/42:"v k.ú. Čadca (líniová stavba). Na
stavbu: "Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídlisku Kýčerka, Čadca" bolo vydané
Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo dňa 28.02.2014 územné rozhodnutie. Povoľovaná
stavba: "Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS D, sídl.
Kýčerka, Čadca" tvorí časť umiestnenej stavby.

Mesto Čadca, v súlade s § 61 ods. 1 a 3 sta~i6~ého' zákona oznámilo začatie stavebného
konania o povolení stavby: "Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na
okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca" na pozemkoch v k.ú. Čadca a súčasne na prerokovanie žiadosti
nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, na deň 11.04.2017 na Mestskom úrade
v Čadci. Nakoľko sajedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, začatie konania bolo
ostatným účastníkom oznámené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní.

V priebehu stavebného konania bola vznesená pripomienka správcu bytových domov OSBD
Čadca a Byty Čadca spol. s ľ.O., ktorý nesúhlasil s tým, aby chráničky prechádzali cez obvodové steny
do vnútorných priestorov objektov a požadoval, aby boli ukončené pred vstupom do objektov.

V zmysle zákona Č. 657/2004 Z.z. o Tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § 33
ods. 3, spolu s potrubnými vedeniami teplovodu je nutné položiť do' výkopu i chráničku (HDPE 40/33)
pre budúcu montáž komunikačného kábla. Chráničku je nutné viesť v ochrannom pásme teplovodu,
resp. nad potrubnými rozvodmi TV. Chránička pre budúcu montáž komunikačného kábla bude
užívaná, len na tento účel - prenos dát potrebných v zmysle zákona o tepelnej energetike. Nakoľko
chránička môže byt' uložená v jednej rýhe s tepelnými rozvodmi, Mesto Čadca v záujme toho, aby
neboli verejné priestranstvá rozkopávané viac krát, súhlasi aby tátochránička bola uložená pri
realizácii predmetnej stavby a nie niekedy v budúcnosti, kedy by opätovne muselo dôjsť k rozkopaniu
verejných plôch. Ukončenie chráničky pred vstupom do objektov by nemalo význam nakoľko prenos
dát potrebných v zmysle zákona o tepelnej energetike musí viesť z odberného miesta (t.j. z bytového
domu) do kotolne. Tak ako je uvedené v podmienkach pre realizáciu stavby - Prestupy teplovodných
rozvodov, ako aj chráničky cez obvodové steny do bytových domov, musia byt' odborne zaizolované
tak, aby nedochádzalo k presakovaniu povrchových ako aj podzemných vôd do priestorov bytového
domu a následnému poškodeniu majetku vlastníkov bytového domu.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo
zistené, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej
časti rozhodnutia.
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Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa-jeho doručeniaodvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Inť. "Milan RA
primátor mesta

Príloha:
• overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
l. Mestská teplárenská spoločnost' a.s., Palárikova súp. Č. 88, 022 O l Čadca
2. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca U Sihelníka
3. Ing. Jozef Fríbort, Alej súp. Č. 580,90841 Šaštín

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení
neskorších predpisov. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107,022 Ol Čadca
5. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. Č. 16,010 Ol Žilina
6. Mestský podnik služieb, Podzávoz súp. Č. 284, 022 80 Čadca
7. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. MsÚ Čadca, referát dopravy
9. MsÚ Čadca, referát správy majetku
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 O l
Čadca
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ll. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 O l Čadca
12. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. Č. 252, 022 47 Čadca
13. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 Ol Čadca
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palá.rikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
15. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
16. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. l, O l O O1 Žilina
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
18. Stredo slovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

. "... . .•..~

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: /J3, 1;. J!J 11...1; .
-"',-

ZVESENÉ DŇA:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške
400.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocaclca.sk -------
Fax: 041/4302218 mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocaclca.sk

. Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O I


