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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
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a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 
 
 

ÚPN mesta Čadca - zmena a doplnok č. 1 sleduje najmä tieto ciele : 

− zapracovať do ÚPN novú plochu na výstavbu bytových domov v lokalite Žarec podľa 
požiadaviek mestského úradu, 

− zapracovať do ÚPN novú plochu na výstavbu rodinných domov v lokalite Mančovci podľa 
požiadaviek mestského úradu a občanov (náhradné rodinné domy pre vlastníkov rodinných 
domov nachádzajúcich sa v trase a v bezprostrednej blízkosti diaľnice D3),  

− zapracovať do ÚPN novú plochu na výstavbu občianskej vybavenosti na ploche parku pri 
kultúrnom dome, 

− regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy. 
 
 
 
 

b) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 

 
 
 V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zákonov § 30, odsek 4 je obec 
povinná pravidelne, najmenej však raz za 4 roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú 
potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný plán. 
 ÚPN mesta Čadca bol spracovaný v roku 2007. Schválený bol uznesením mestského 
zastupiteľstva v Čadci č. 96/2007 zo dňa 27.7.2007. ÚPN vyhovuje potrebám rozvoja mesta. Je 
potrebné iba zapracovať zmenu funkčného využitia časti plochy súčasného parku a doplniť dve 
malé plochy pre výstavbu bytov. Zväčšením rozsahu plôch pre výstavbu bytov sa vytvárajú 
podmienky pre rýchlejší nárast počtu obyvateľov mesta. Tento nárast predstavuje hodnotu asi 400 
obyvteľov, teda do roku 2020 by mal počet obyvateľov Čadce narásť z pôvodne navrhovaných 
28 000 na 28 400 obyvateľov. 
 
 
 
 

c) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 
 
 
 Riešenie rozvoja územia je v súlade so Zadaním pre spracovanie územného plánu mesta 
Čadca, ktoré schválilo mestské zastupitestvo uznesením zo dňa 25.8.2005 . 

Zmenu a doplnok č. 1 územného plánu mesta Čadca obstaráva mesto Čadca 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Ján 
Burian (reg. č. 048). 
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B.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
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a) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 
 
 Riešené územie zmeny a doplnku č. 1 je vymedzené pre nasledovné tri plochy : 

- HBV Žarec 
- IBV Mančovci 
- občianska vybavenosť na ploche parku pri kultúrnom dome. 

 
 
 
 

b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO 
PLÁNU REGIÓNU 
 
 
 Kapitola ostáva bez zmeny podľa schváleného ÚPN mesta Čadca. 
 
 
 
 

c) ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ 
PREDPOKLADY 
 
 
 Vzhľadom na vytvorenie nových plôch pre výstavbu 150 bytov v HBV a 20 rodinných 
domov sa vytvárajú predpoklady na zvýšenie počtu obyvateľov v meste Čadca do roku 2020 asi 
o 400 osôb (320 obyvateľov v HBV Žarec a 80 obyvateľov v IBV Mančovci). Podľa zmeny 
a doplnku č. 1 by mala mať Čadca v roku 2020 28 400 obyvateľov. Nárast predstavuje asi 1,43 % 
oproti počtu obyvateľov 28 000 v schválenom územnom pláne. 
 
 
 
 

d)  RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 
 
 
 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy ostávajú v platnosti podľa schváleného ÚPN 
mesta Čadca. 
 
 
 
 

e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 
 
 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania akceptuje schválený ÚPN mesta 
Čadca. Návrh organizácie územia sa nemení. 
 Zmena a doplnok č. 1 rieši podľa požiadaviek mesta tri plochy, dve pre rozvoj obytnej 
funkcie a jednu pre rozvoj občianskej vybavenosti. 

Plocha pre výstavbu bytových domov v lokalite Žarec plynulo naväzuje na súčasné sídlisko 
Žarec. Územie je málo vhodné pre výstavbu bytov z hľadiska veľkej svažitosti územia 
a nepriaznivej orientácie k svetovým stranám, preto uvažovať o výstavbe malometrážnych bytov a 
o hustote max. 230 obyvateľov na 1 ha. Vzhľadom na okrajovú polohu lokality voči sídlisku Žarec 
a exponované pohľady pri vstupe do Čadce od Žiliny odporúčame výšku max. 6 podlaží vrátane 
dvoch technických podlaží.  

Plocha pre výstavbu rodinných domov v lokalite Mančovci plynulo naväzuje na súčasnú 
zástavbu rodinných domov. Vybudovaním prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry do 
tejto lokality sa zároveň vyrieši prístup k existujúcim rodinným domom a ich napojenie na technickú 
infraštruktúru. 
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 Plocha pre rozvoj občianskej vybavenosti zaberá park pri kultúrnom dome. Odporúčame 
výšku tri nadzemné podlažia. 
 
 
 
 

f)  NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 
 
 

Súčasné funkčné využitie územia a návrh plôch pre rozvoj jednotlivých funkcií sú zrejmé z 
výkresu č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v 
mierke 1:10 000 a náložky č. 2n k tomuto výkresu. 
 Rozvoj funkčných plôch bývania je popísaný v nasledujúcej kapitole. 
 
 
 
 

g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A 
REKREÁCIE 
 
Bývanie 
 

V rámci zmeny a doplnku č. 1 sú navrhnuté dve plochy pre výstavbu 170 bytov. Nové 
plochy sú v nasledovných lokalitách:  Žarec  150 bytov formou HBV (malometrážne b.j.) 

Mančovci   20 rodinných domov  
spolu  170 bytov 

 
Tabuľku Výstavba bytov pre obdobie rokov 2001 – 2020 a po roku 2020 je potrebné aktualizovať 
nasledovne: 
 

Výstavba bytov pre obdobie rokov 2001 – 2020 a po roku 2020 
 

číslo 
okrsku 

nová bytová výstavba do roku 2020 výhľad po roku 2020 

HBV IBV spolu HBV IBV Spolu 

I. 150     0    150 100   60 160 

II. 606 203    809     0   85   85 

III.     0 113    113     0 105 105 

IV.     0   43      43     0   80   80 

V.     0   26      26     0   80   80 

VI.     0   24      24     0   70   70 

VII.     0   35      35     0     0     0 

VIII.     0     0        0     0     0     0 

Spolu 756 444 1 200 100 480 580 

 
(Aktualizované údaje sú vyznačené hrubými číslicami) 
 
 Z celkového počtu 1 200 nových bytov bude formou HBV realizovaných 756 (63 %) bytov a 
formou IBV 444 (37 %) bytov. 
 
Občianske vybavenie 
 

V rámci zmeny a doplnku č. 1 sa navrhuje plocha pre občiansku vybavenosť na ploche 
parku pri kultúrnom dome. 
 
Výroba 
 

V rámci zmeny a doplnku č. 1 sa nenavrhujú nové plochy pre zariadenia výroby. 
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Rekreácia 
 

V rámci zmeny a doplnku č. 1 sa nenavrhujú nové plochy pre zariadenia rekreačnej 
vybavenosti. 
 
 
 
 

h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 
 
 Zastavané územie mesta Čadca navrhujeme oproti schválenému ÚPN mesta Čadca 
rozšíriť o dve plochy : v lokalite Žarec (150 bytov v HBV) a v lokalite Mančovci (20 rodinných 
domov). 
 Hranica navrhovaného zastavaného územia je vymedzená okrajom navrhovaných plôch. 
 
 
 
 

i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A OCHRANNÝCH ÚZEMÍ PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 
 
 
 Návrh ochranných pásem a ochranných území podľa osobitných predpisov ostáva 
v platnosti podľa schváleného ÚPN mesta Čadca. 
 
 
 
 

j) NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, 
OCHRANY PRED POVODŇAMI 
 
 
Záujmy obrany štátu 
 V riešenom území sa nenachádzajú objekty Ministerstva obrany. 
 
Civilná obrana 

Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva rieši obec (mesto) podľa vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany. 
 Požiadavky na ukrytie obyvateľstva v prípade mimoriadnej situácie - Odbor krízového 
riadenia Obvodného úradu v Čadci požaduje, aby sa vhodné vybrané stavby a rodinné domy 
projektovali a realizovali tak, aby sa v nich v prípade nutnosti dali svojpomocne vybudovať 
jednoduché úkryty. 

Obvodové konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia 
vyhovovať predpísanému koeficientu Ko-50.  
 
Požiarna ochrana 

Zmena a doplnok č. 1 ÚPN mesta Čadca rešpektuje existujúci systém zabezpečovania 
požiarnej ochrany Hasičským a záchranným zborom z Čadce. Zdrojom požiarnej vody je verejný 
vodovod, resp. odber vody z Kysuce.  
 
Ochrana pred povodňami 

Navrhované lokality nie sú ohrozované povodňami. V lokalite Žarec je voda zo svahu nad 
lokalitou odvedená záchytným rigolom popri existujúcej komunikácii. V lokalite Mančovci 
navrhujeme realizovať zasakovacie prielohy na ochranu zastavaného územia pred odtokom 
zrážkových vôd z poľnohospodárskych pozemkov nad lokalitou.  
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k) NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A NÁVRH OCHRANY 
KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT 
 
 
 Obsah kapitoly ostáva bez zmeny podľa schváleného ÚPN mesta Čadca. 
 
 
 
 

l)  NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
 
 
l) 1. Doprava a dopravné zariadenia 
 

Obsah kapitoly ostáva v platnosti podľa schváleného ÚPN mesta Čadca. 
Miestne obslužné komunikácie vrámci navrhovaných plôch budovať vo funkčnej triede C3 

a kategórii MO 6,5/30.  
 
 
l) 2. Vodné hospodárstvo 
 
l) 2.1. Zásobovanie pitnou vodou 
 
Koncepcia zmeny a doplnku č. 1 ÚPN mesta Čadca z hľadiska zásobovania pitnou vodou :  
- rešpektuje realizovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“,  
- navrhuje rozšírenie existujúcej a realizovanej rozvodnej siete verejného vodovodu do lokalít 

uvažovaného územného rozvoja. 
 
Potreba pitnej vody 
 

Potreba pitnej vody pre lokality územného rozvoja je vyčíslená podľa Úpravy MP SR                 
č. 477/99-810 z 29.2.2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných 
zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.  

 
Potreba pitnej vody 

 

Lokalita Qd priemerná Qd max Qh 

 m3.d-1 m3.d-1 l.s-1 l.s-1 

HBV Žarec 320 obyv. x 145 l.obyv.-1.d-1 46,4 60,3 0,7 1,5 

IBV Mančovci   80 obyv. x 135 l.obyv.-1.d-1 10,8 14,0 0,16 0,3 

Spolu 400 obyv. 57,2 74,3 0,86 1,8 

OV 50 zamestnancov x 150 l.os.-1.d-1 7,5 9,7 0,11 0,2 

 
Návrh zásobovania pitnou vodou pre jednotlivé lokality 
 

Navrhované lokality územného rozvoja HBV Žarec a OV sú v blízkosti existujúcej 
rozvodnej siete verejného vodovodu. Navrhovaná lokalita IBV Mančovci spadá do II. tlakového 
pásma a je mimo dosahu verejného vodovodu. 

 
Návrh zásobovania jednotlivých lokalít pitnou vodou uvádza nasledujúca tabuľka : 
 

Lokalita Návrh zásobovania pitnou vodou 

HBV Žarec Z existujúcej rozvodnej siete II. tlakového pásma verejného 
vodovodu, navrhovaným potrubím DN 150 napojeným na vetvu DN 
150 na ulici A. Bernoláka  

IBV Mančovci Navrhovaným potrubím DN 100 z realizovaného verejného vodovodu 
cez čerpaciu stanicu U Najdkov č.1 

OV Napojením objektu na existujúcu rozvodnú sieť I. tlakového pásma 
verejného vodovodu, potrubie DN 150 na Moyzesovej ulici 
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Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený na náložke v mierke 1: 10 000. Navrhované 

stavby sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené v záväznej časti. 
 
 
l) 2.2. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
 

Koncepcia Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN mesta Čadca z hľadiska odvádzania a 
zneškodňovania odpadových vôd :  
- rešpektuje existujúcu verejnú kanalizáciu mesta  
- rešpektuje realizovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, ktorá 

rieši rozšírenie existujúcej verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizačnej siete, 
- navrhuje v lokalitách územného rozvoja delený systém odvádzania odpadových vôd, splaškové 

odpadové vody verejnou kanalizáciou a dažďové vody rigolmi, resp. dažďovou kanalizáciou do 
miestnych tokov, 

 
Množstvo splaškových vôd 
 

Lokalita Qd priemerné Qd max Qh max 

m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 l.s-1 

HBV Žarec 46,4 0,54 60,3 0,7 3,1 

IBV Mančovci 10,8 0,13 14,0 0,16 1,0 

OV 7,5 0,08 9,7 0,11 0,3 

Spolu 64,7 0,75 84,0 0,97 4,4 

 
 
Návrh odvádzania odpadových vôd z jednotlivých lokalít 
 
Návrh odvádzania odpadových vôd z jednotlivých lokalít uvádza nasledujúca tabuľka : 
 

Lokalita Návrh odvádzania odpadových vôd 

HBV Žarec Splaškové vody navrhovanou stokou napojenou na existujúci zberač 
A1 verejnej kanalizácie mesta. 
Dažďové vody navrhovaným rigolom do terénu 

IBV Mančovci Splaškové vody navrhovanou stokou napojenou na zberač, ktorý sa 
bude budovať v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie 
Horných Kysúc“, zaústený do zberača B2.1 s prečerpávaním 
splaškových vôd ČS OV Uhoľné sklady do zberača B2 v miestnej 
časti Čadečka. 
Dažďové vody navrhovaným rigolom do miestneho nepomenovaného 
potoka. 

OV Splaškové a dažďové vody do zberača A na Moyzesovej ulici 

 
Navrhované rozšírenie splaškovej kanalizačnej siete je zakreslené vo výkrese v mierke           

1 : 10 000. Navrhované stavby sú špecifikované ako verejnoprospešné stavby a sú uvedené 
v záväznej časti. 
 
 
l) 2.3. Vodné toky 
 
Zmena a doplnok č. 1 ÚPN mesta Čadca nenavrhuje žiadne úpravy miestnych vodných tokov. 
Navrhované lokality nie sú ohrozované povodňami. 
 
V rámci úprav odtokových pomerov a ochrany územia navrhovaných lokalít pred extravilánovými 
vodami z povrchového odtoku navrhuje : 

- v lokalite HBV Žarec záchytný rigol s vyústením do terénu, 
- v lokalite IBV Mančovci zasakovací prieloh a nešpecifikované pôdoochranné opatrenia na 

priľahlej poľnohospodárskej pôde. 
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l) 3. Energetika 
 
 
Všeobecne 
 V zmene a doplnku č. 1 sú riešené lokality : 

1. Výstavba rodinných domov v lokalite Mančovci 
2. Výstavba HBV v lokalite Žarec  
3. Výstavba občianskej v centre mesta 

 
 
l) 3.1. Elektrická energia 
 

l) 3.1.1. Súčasný stav 
  
 Okrajom riešenej lokality Mančovci prechádza vzdušné VN vedenie č. 126, cez lokalitu 
Žarec prechádza dvojité 22 kV vedenie (linka č. 110 a 115) a v lokalite pre výstavbu občianskej 
vybavenosti je uložené VN káblové vedenie č. 126. Z týchto VN vedení bude možné riešené 
lokality zásobovať elektrickou energiou. 
 
l) 3.1.2. Návrh elektrifikácie 
 
Základné údaje o riešenom území 

1. Lokalita Mančovci: výstavba 20 rodinných domov 
2. Lokalita Žarec: výstavba 150 malometrážnych bytov HBV 
3. Lokalita Centrum: výstavba obchodného domu odhad cca 2500 m2 

 
Nápočet elektrického príkonu pre lokality riešené v rámci zmeny a doplnku č. 1 
 
Lokalita Mančovci: 20 RD x 4,25 kW =     85 kW 
   transformačný výkon: 85 x 1,26 =  107,1 kVA 
 
Lokalita Žarec:  150 HBV x 2,50 kW =   375 kW 

transformačný výkon: 375 x 1,26 =  472,5 kVA 
 
Lokalita centrum: obchodný dom 2500 m2 x 150 W/m2 = 375 kW 

pri súčasnosti 0,8   300 kW 
transformačný výkon: 300 x 1,26 = 378 kVA 

 
Celkom nárast elektrického príkonu : 760 kW 
 
1. Lokalita Mančovci – 20 RD 
 Pre IBV sa navrhuje vybudovať stožiarovú trafostanicu T/a 160 kVA, pripojenú vzdušnou 
VN prípojkou z existujúceho vedenia číslo 126. 
 
2. Lokalita Žarec – 150 b.j. HBV 
 Pre plánovanú výstavbu sa navrhuje vybudovať kioskovú trafostanicu T/b 630 kVA, ktorá 
bude mať funkciu vstupnej trafostanice z VN rozvádzačom. Existujúce 2x22 kV vedenie (č.110 -
115), ktoré bude prekážať plánovanej výstavbe sa navrhuje premiestniť do novej polohy. Zaústenie 
preložených VN vedení bude do navrhovanej T/b, z ktorej sa prevedú káblové VN prívody do 
existujúcich murovaných trafostaníc T1/15, T1/23. 
 
3. Lokalita Centrum – Obchodný dom 
 Pre objekt obchodného domu sa navrhuje vybudovať vlastnú vstavanú trafostanicu 
o inštalovanom výkone transformátora T/c 400 kVA. Navrhovanú trafostanicu pripojiť z existujúcej 
T1/4, prepojenú z 22 kV káblovej linky č. 126.  
 
Sekundárný rozvod  
 NN rozvody v lokalite Mančovci sa navrhujú riešiť vzdušnými rozvodmi po betónových 
stĺpoch, na ktorých bude osadené aj verejné osvetlenie. Návrh vzdušnej siete bude vyhovovať 
danému charakteru zástavby na okraji mesta Čadca. 
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 NN rozvody v lokalite Žarec s hromadnou bytovou výstavbou sa navrhujú budovať 
sekundárnou káblovou sieťou napájanou s dvoch strán. Verejné osvetlenie riešiť sadovými 
osvetľovacími stožiarmi s káblovým rozvodom. 
 
l) 3.1.3. Ochranné pásma 
 

Pre 22 kV distribučný rozvod je potrebné rešpektovať jeho ochranné pásma od krajných 
vodičov na každú stranu, resp. od zariadení : 
22 kV vedenie vzdušné  10 m 
22 kV kábel v zemi    1 m 
trafostanica od konštrukcie 10 m 
 
 
l) 3.2. Zásobovanie plynom  
 
l) 3.2.1. Súčasný stav 
  

Lokality s bytovou výstavbou v lokalite Žarec a pozemok pre obchodný dom sú v blízkosti 
existujúcich STL rozvodov s pretlakom do 300 kPa, z ktorých je možné plánovanú výstavbu 
zásobovať zemným plynom. 

Lokalita Mančovci s plánovanou výstavbou rodinných domov je v súčasnosti bez rozvodov 
ZPN. ÚPN mesta Čadca predpokladá plynofikáciu tejto lokality až vo výhľade – po roku 2020. 
Zmenou etapy bytovej výstavby v tejto lokalite, bude potrebné s plynofikáciou územia uvažovať už 
do roku 2020. 
 
l) 3.2.2. Návrh riešenia plynofikácie 
 
Základné údaje o území : 

1. Lokalita Mančovci: výstavba 20 rodinných domov 
2. Lokalita Žarec: výstavba 150 malometrážnych bytov HBV 
3. Lokalita Centrum: výstavba obchodného domu odhad cca 2500 m2 

     Potreba ZPN: RD – 1,6 Nm3/hod. ; HBV – 1,4 Nm3/hod. 
   vybavenosť – odhad z potrieb tepla  

 
Nápočet ZPN pre lokality riešené v rámci zmeny a doplnku č. 1 
 
Mančovci:   20 RD x 1,6 Nm3/hod = 32 Nm3/hod ; ročná potreba =   70 tis.m3 
Žarec : 150 HBV x 1,4 Nm3/hod = 210 Nm3/hod ; ročná potreba = 210 tis.m3 
Vybavenosť odhadom :     37 Nm3/hod ; ročná potreba =   56 tis.m3 
Zmena a doplnok č. 1 celkom :   279 Nm3/hod ; ročná potreba = 336 tis.m3 
 
 Zdrojom zemného plynu pre lokalitu Žarec a objekt obchodného domu bude existujúca STL 
plynárenská sieť do 0,3 MPa mesta Čadca, lokalita Mančovci bude napojená z plánovaného 
plynovodu D 110, ktorý bude odbočený z existujúceho rozvodu plynu DN 100 v miestnej časti 
Čadečka. Plynovod D 110 bol v ÚPN Čadca navrhovaný vo výhľade – navrhuje sa zmena etapy 
vybudovania už do roku 2020. 
 Použitie zemného plynu pre plánovanú výstavbu sa navrhuje komplexne, tj. na 
vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na varenie. Z dôvodu nárastu hodinového odberu 
zemného plynu, odporúča sa odbornou organizáciou prehodnotiť nárast týchto odberov ZPN 
a dopad na prenosové možnosti plynárenskej sústavy (RS, STL), čo bude doložené hydraulickým 
prepočtom s návrhom riešenia a po technickej stránke odsúhlasené s SPP a.s. 
 
 
l) 3.2.3. Pásmo ochrán 
 
V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodržať pásmo ochrán od osi plynovodov na každú 
stranu : 
 

Plynovody Ochranné pásmo Bezpečnostné pásmo 

STL do 0,1 MPa  1 m určuje prevádzkovateľ 
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l) 3.3. Zásobovanie teplom 
 
l) 3.3.1. Súčasný stav 
 V dostupnej vzdialenosti od riešených lokalít sa nenachádza väčší zdroj tepla, z ktorého by 
bolo možné riešiť zásobovanie teplom. V dotyku s riešenými lokalitami HBV Žarec a OV Centrum 
sa nachádzajú STL rozvody zemného plynu. Do lokality IBV Mančovci ÚPN mesta Čadca uvažuje 
s prívodom zemného plynu v etape výhľad t.j. po roku 2020. 
 
l) 3.3.2. Návrh 
 
Základné údaje riešeného územia 
Základné údaje o území : 

1. Lokalita Mančovci : výstavba 20 rodinných domov 
2. Lokalita Žarec : výstavba 150 malometrážnych bytov HBV 
3. Lokalita Centrum : výstavba obchodného domu odhad cca 2500 m2 

     Potreba tepla : RD – 14 kW/h ; 85 GJ/rok 
HBV – 11 kW/h ; 64 GJ/rok 

   vybavenosť – 35 W/m3 obstavaného priestoru  
 
Nápočet potrieb tepla pre lokality riešené v rámci zmeny a doplnku č. 1 
 

Lokalita kW GJ Paliva 

Mančovci 20 RD    280   1 700 ZPN, DO 

Žarec 150 HBV 1 650   9 600 ZPN 

Obchodný dom    300   1 620 ZPN 

Spolu 2 230 12 920  

 
 Zásobovanie riešených lokalít teplom sa navrhuje riešiť decentralizovaným systémom 
z vlastných, alebo združených objektových zdrojov tepla. Inštalované výkony kotlových jednotiek 
v objekte vybavenosti a v bytových domov sa navrhujú budovať len pre vlastnú potrebu objektov 
s palivovou základňou zemný plyn v kombinácii elektrická energia (na prípravu stravy). Rodinné 
domy riešiť teplom zo zdrojov ústredného vykurovania na báze zemného plynu v kombinácii 
spaľovania drevného odpadu a využívania solárnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody.  

Podporujú sa všetky aktivity pri získavaní energie z alternatívnych zdrojov, nesmie sa však 
pritom poškodzovať ekosystém a estetický vzhľad krajiny. Nutné je sledovať koncepčný princíp 
spaľovania ekologicky čistého paliva pre zlepšenie a ozdravenie ovzdušia v riešenom území. 
 V sledovanom období do roku 2020 sa zamerať aj na ekologizáciu stavieb, tj. na 
znižovanie  tepelných nárokov plánovaných objektov vybavenosti a bývania. 
 
l) 3.3.3. Ochranné pásma 
 
 V území, ktoré rieši zmena a doplnok č. 1 ÚPN mesta Čadca sa neplánuje žiadna výstavba 
tepelnoenergetických zariadení vyžadujúca si ochranné pásmo. 
 
 
l) 4. Pošta a telekomunikácie 
 

l) 4.1. Súčasný stav 
 

Poštové služby na území mesta Čadca sú zabezpečované troma poštovými prevádzkami 
Pošta 1, Pošta 3 a Pošta 4, ktoré zabezpečujú základné a rozšírené automatizované priehradkové 
operácie. 

Z hľadiska telekomunikačného členenia záujmové územie podľa súčasnej štruktúry ST, 
a.s. prislúcha pod Centrum sieťovej infraštruktúry (CSI) Čadca. Na území lokality Žarec je 
vybudovaná miestna káblová sieť, v lokalite Mančovci sa nachádza vzdušný telefónny rozvod. 
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l) 4.2. Návrh riešenia 
 
l) 4.2.1. Pošta 
 

V najbližšom období sa pre prístupové a kontaktné miesta verejnej poštovej služby v meste 
Čadca neplánujú zásadné zmeny v ich počte a rozmiestnení. V ďalšom období je rozvoj poštových 
služieb plne v kompetencii Slovenskej pošty, a.s. a  RPC Žilina. 

 
l) 4.2.2. Telekomunikácie 
 

Telefonizácia 
Základné údaje riešených lokalít: 

1. Lokalita Mančovci : výstavba 20 rodinných domov 
2. Lokalita Žarec : výstavba 150 malometrážnych bytov v HBV 
3. Lokalita Centrum : výstavba obchodného domu odhad cca 2500 m2 

     Počet staníc pre bytovú výstavbu 1 – 2 HTS 
 
Odhad počtu telefónnych staníc : 
 1. Lokalita Mančovci   40 HTS 
 2. Lokalita Žarec 150 HTS 
 3. Obchodný dom   15 HTS 
     Celkom  205 HTS 
 
Zabezpečenie telefonizácie riešených lokalít : 

IBV Mančovci – lokalita bude napojená na plánovaný káblový telefónny rozvod vyvedený 
z uvažovanej digitálnej ústredne „Čadečka“. 

Malometrážne byty v HBV Žarec – budú riešené z digitálnej ústredne „Ústredie“ káblom, 
formou pripokládky kábla k existujúcej m.t.s. 

Obchodný dom – pripojenie riešiť z existujúcej káblovej m.t.s.  
Body napojenia plánovanej výstavby budú určené v podmienkach pri začatí územno-

právneho konania výstavby konkrétnej lokality.  
 
l) 4.2.3. Ochranné pásma 
 

Ochranné pásmo pre telekomunikačné rozvody je 1 m od krajného vodiča na obe strany. 
 
 
 
 

m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Kapitola ostáva bez zmeny podľa schváleného ÚPN mesta Čadca. 
 
 
 
 

n) VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH 
ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

 
 Na riešenom území nie sú evidované žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové 
územia a dobývacie priestory. 
 
 
 
 

o)  VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 

V území riešenom v zmene a doplnku č. 1 sa nenachádzajú plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu. 
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p) VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŽNÉHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁR-
SKEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY 
 
 
Prírodné podmienky 
 

Navrhované lokality v zmene a doplnku č. 1 patria do klimatického regiónu : 
08 – mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C a 
s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 - 14°C 
 

Na dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vytvorili tieto druhy pôdy : 
70 – kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké 
82 – kambizeme na flyši, na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké. 
 

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín : 
8 – 0870443 
9 – 0882683, 0882885. 
 
 
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy 
 

Urbanistický návrh rieši rozvoj obytnej funkcie a občianskej vybavenosti na troch lokalitách 
(HBV Žarec, IBV Mančovci a občianska vybavenosť na ploche súčasného parku). K záberu 
poľnohospodárskej pôdy dôjde len pri dvoch lokalitách označených číslami 94 a 95, čo je 
zdokumentované v tabuľke „Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde“. 
 

Celková výmera lokalít predstavuje plochu 4,85 ha. Z celkového záberu je 2,78 ha 
poľnohospodárskej pôdy a 2,07 ha nepoľnohospodárskych plôch. 
 
Lokalita č. 94 – je určená na výstavbu bytových domov, parkovísk a verejnej zelene. 
Lokalita č. 95 – je určená pre výstavbu rodinných domov. 
 
 
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde 
 

Loka-
lita 

číslo 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Vykonané 
investičné 

zásahy  
v ha 

 
Užívateľ 

poľnohos-
podárskej 

pôdy 

 
Celkom 

v ha 

z toho 

Kód/skupina 
BPEJ 

Výmera 
v ha 

94 Čadca bytové domy 1,43 1,43 0882885/9 1,43 - Mesto 
Čadca 

95 Čadca rodinné domy 3,42 1,35 0870443/8 0,15 - Súkr. osoby 

0882683/9 1,20 

 
Plocha lokalít 94 a 95 celkom 

 
4,85 

 
2,78 

  
2,78 
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q) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRON-
MENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH 
DÔSLEDKOV 
 
 

Návrh nových plôch pre rozvoj bytovej výstavby a občianskej vybavenosti vychádza 
z požiadaviek mesta Čadca.  

Rozvojové plochy obytnej funkcie plynulo naväzujú na existujúce obytné plochy. 
 Nárast počtu obyvateľov do roku 2020 predstavuje asi 400 obyvateľov oproti počtu 
v schválenom územnom pláne čo predstavuje nárast asi o 1,43 %. Nové plochy pre rozvoj obytnej 
funkcie sú navrhnuté pre 170 bytov z toho 150 formou HBV a 20 formou IBV. 
 Nové funkčné plochy pre rozvoj obytnej funkcie sa nachádzajú mimo súčasného intravilánu 
obce, avšak náväzujú na v súčasnosti zastavané plochy. 
 Územný plán rieši aj návrh verejného technického vybavenia riešených lokalít, pričom 
rešpektuje doteraz spracované projekty a štúdie. 
 Plocha pre výstavbu bytových domov v lokalite Žarec plynulo naväzuje na súčasné sídlisko 
Žarec. Územie je málo vhodné pre výstavbu bytov z hľadiska veľkej svažitosti územia 
a nepriaznivej orientácie k svetovým stranám, preto uvažovať s hustotou max. 230 obyvateľov na 1 
ha. Vzhľadom na okrajovú polohu lokality voči sídlisku Žarec a exponované pohľady pri vstupe do 
Čadce od Žiliny odporúčame výšku max. 6 podlaží vrátane dvoch technických podlaží.  
 Plocha pre výstavbu rodinných domov v lokalite Mančovci plynulo naväzuje na súčasnú 
zástavbu rodinných domov. Vybudovaním prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry do 
tejto lokality sa zároveň vyrieši prístup k existujúcim rodinným domom a ich napojenie na technickú 
infraštruktúru. 

Plocha pre rozvoj občianskej vybavenosti (obchodného domu) zaberá park pri kultúrnom 
dome. Odporúčame výšku tri nadzemné podlažia.  
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r)  NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 
 
 
 

Článok 1 
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

 
(1) Riešené územie patrí do urbanistického okrsku I. Čadca – centrum a V. Bukov – Drahošanka. 
 
(2) Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania patrí riešené územie do 

priestorov : 
 A - Jadrová časť mesta - A6 - obytné územie (sídlisko Žiarec a časť IBV Rieka) 

B - Urbanizované údolia dolín a osady - B5 - osady Bukov - Drahošanka 
 
 
 

Článok 2 
Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok 

na využitie jednotlivých plôch 
 
(1)  I. Urbanistický okrsok Čadca-Centrum 
 

Index 
špecifi-
kácie 

Charakter 
a špecifikácia 
určujúceho 

javu, funkcie 

Regulatívy 
 

 
 

Poznámka Záväzné Smerné 

1 2 3 4 5 

1/BH/1a plochy 
bytových 
domov 

- základná funkcia - obytná 
- hustota zástavby max. 230 obyvateľov/ha 
- výška zástavby max. 6 podlaží vrátane  
  dvoch technických podlaží 

 sídlisko 
Žiarec  

1/PL/1 plochy lesov - základná funkcia - hospodárske lesy preradiť 
plochy 
porastené 
samotná-
letom do 
hospodár-
skych lesov 

plocha sa 
zmenšuje  
o plochu  
1/BH/1a 

1/ZV/1 plochy 
verejnej 
zelene 

- rešpektovať súčasnú plochu parku 
- zabezpečiť odborný projekt na revitalizáciu 
  mestského parku 

 regulatívy 
sa rušia, 
mení sa 
funčné 
využitie 
plochy na 
1/OV/1a  

1/OV/1a plochy 
občianskej 
vybavenosti 

- základná funkcia - občianska vybavenosť 
- akceptovať súčasné výškové zónovanie 
  okolitej zástavby (3 nadzemné podlažia) 

  

 
Poznámka : regulatívy pre nové funkčné plochy sú napísané hrubým písmom, 
  regulatívy, ktoré sú schválené a nemenia sa, sú napísané tenkým písmom,  

regulatívy, ktoré sa rušia sú napísané kurzívou. 
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(2)  V. Urbanistický okrsok Bukov - Drahošanka 
 

Index 
špecifi-
kácie 

Charakter 
a špecifikácia 
určujúceho 

javu, funkcie 

Regulatívy 
 

 
 

Poznámka Záväzné Smerné 

1 2 3 4 5 

5/BI/1a plochy 
rodinných 
domov 

- základná funkcia obytná 
- spôsob zástavby - individuálne rodinné  
  domy (suterén, 1 nadzemné podlažie, 
  podkrovie) strecha sedlová alebo valbová 
  so sklonom 35-45° 
- parkovanie a garážovanie riešiť 
  na vlastnom  pozemku 
- nepripustiť hlučné a nehygienické 
  prevádzky 

  

5/PK/1 poľnohospodár-
ska 
krajina 

- základná funkcia - poľnohospodárstvo 
  (pasienky, lúky, orná pôda veľkobloková 
  a úzkobloková) 
- sanácia aktívneho zosuvu  
- na svahovitých plochách zachovať lesný 
  porast 
- popri D3 vysadiť izolačnú zeleň 

 plocha sa 
zmenšuje  
o plochu  
5/BI/1a 

 
Poznámka : regulatívy pre novú funkčnú plochu sú napísané hrubým písmom, 
  regulatívy, ktoré sú schválené a nemenia sa, sú napísané tenkým písmom,  
 
 
 

Článok 3 
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 

 
(1) V rámci zmeny a doplnku č. 1 sa navrhuje nová plocha pre zariadenia občianskej 

vybavenosti označená kódom 1/OV/1a. 
 
 
 

Článok 4 
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného 

 a technického vybavenia územia 
 
(1) Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia : 

a) chrániť územné koridory pre navrhované miestne komunikácie C3 MO 6,5/30 
b) chrániť územné koridory existujúcich miestnych komunikácií za účelom úpravy ich 

stavebných a technických parametrov, 
 
(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva : 

a) riešiť zásobovanie pitnou vodou v území uvažovaného rozvoja rozšírením existujúcej 
a v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ realizovanej 
vodovodnej siete, (vodovodu Čadca do lokality HBV Žarec, vodovodu Podzávoz do 
lokality IBV Mančovci cez ČS U Najdkov č.1),  

b) rozšíriť existujúcu a v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných 
Kysúc“ realizovanú kanalizačnú sieť mesta do územia uvažovaného rozvoja formou 
splaškovej kanalizácie, (HBV Žarec v povodí zberača A1, IBV Mančovci v povodí stoky 
B2.1 cez ČSOV Uhoľné sklady), 

c) riešiť odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie (zariadenie OV), miestnych 
tokov (IBV Mančovci), do terénu (HBV Žarec), 

d) riešiť ochranu intravilánu pred extravilánovými vodami z povrchového odtoku 
realizáciou záchytných rigolov (HBV Žarec), zasakovacieho prielohu a pôdoochranných 
zariadení na poľnohospodárskej pôde (IBV Mančovci),  
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(3) Zásady a regulatívy pre zásobovanie územia energiami : 
a) akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáží 

vedení, rozmiestnenie nových trafostaníc a náhrad existujúcich, prekážajúcich 
zástavbe, 

b) pre sústredenú výstavbu HBV a občiansku vybavenosť sekundárnu sieť riešiť 1 kV 
káblami v zemi, 

c) v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2003 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe 
vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov, 

d) objekty zásobovať teplom zo stredných a malých zdrojov tepla, 
e) realizovať výstavbu STL plynovodov do rozvojových lokalít, 
f) dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. 

 
(4) Zásady a regulatívy pre rozvoj telekomunikácií : 

a) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do plôch s novou výstavbou na základe 
požiadaviek zriaďovania telefónnych staníc, 

b) rozšíriť sieť miestneho rozhlasu do všetkých nových plôch pre výstavbu, 
 
 
 

Článok 5 
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,  

ochrany prírody a tvorby krajiny 
 
(1) Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt : 

a) pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia 
archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov; v prípade stavebnej činnosti charakteru 
líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a 
stavebnom konaní osloviť ako dotknutý orgán Krajský pamiatkový úrad Žilina, 

 
(2) Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny : 

a) pri hospodárskej činnosti rešpektovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny, 

 
 
 

Článok 6 
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

 
(1) Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné : 

a) uvažovať o plynofikácii zdrojov tepla v navrhovaných lokalitách pre výstavbu bytov 
a občianskej vybavenosti, 

b) všetky existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území riešiť so spevneným 
povrchom. 

 
(2) Pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je nevyhnutné : 

a) realizovať splaškovú kanalizáciu a riešiť ekologicky vyhovujúce odvádzanie dažďových 
vôd z navrhovaných rozvojových lokalít, 

b) riešiť ochranu rozvojových plôch HBV Žarec a IBV Mančovci pred extravilánovými 
vodami z povrchového odtoku (záchytné rigoly, zasakovacie prielohy), 

 
(3) Pre zabezpečenie ochrany proti nadmernému hluku je potrebné : 

a) zrealizovať protihlukové bariéry popri D3, 
b) neumožniť v obytnom území budovanie prevádzok produkujúcich nadmerný hluk a 

vibrácie. 
 
(4) Pri nakladaní s odpadmi je potrebné : 

a) rozšíriť separovaný zber na celé riešené územie, 
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b) znižovať tvorbu komunálnych odpadov znižovaním potreby tuhých palív plynofikáciou 
zdrojov tepla, 

c) zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, 
 

Článok 7 
Vymedzenie zastavaného územia 

 
(1) Zastavané územie mesta je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 

a vonkajším obrysom navrhovaných rozvojových plôch do roku 2020 podľa náložky 2n k 
výkresu č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
v mierke 1:10 000. 

 
 
 

Článok 8 
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

 

Názov chráneného územia/ochranného pásma 
 

Stav/návrh 

Chránená vodohospodárska oblasť Beskydy-Javorníky 
vyhlásená Nariadením vlády SSR č. 13/1987 

celé k.ú. Čadca a k.ú. Horelica 

Verejný vodovod, verejná kanalizácia do priemeru 500 mm  1,5 m na obidve strany potrubia 

VN 22 kV elektrické vedenie  10 m (od krajného vodiča) 

VN 22 kV kábel 1 m 

Ochranné pásmo STL plynovod mimo mesto 4 m (od osi potrubia) 

Ochranné pásmo STL plynovod v meste 1 m (od osi potrubia) 

Telefónne káble 1 m od krajného kábla 

 
 
 

Článok 9 
Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu 

 
(1) Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy, potrebné pre realizáciu 

verejnoprospešných stavieb, uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane 
dočasných záberov pozemkov. 

 
(2) Plochy pre asanáciu sa v riešenom území nenachádzajú. 
 
 
 

Článok 10 
Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

 
(1) V riešenom území sa nenachádzajú plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť 
územný plán zóny. 
 
 
 

Článok 11 
Zoznam verejnoprospešných stavieb 

 
 Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 Stavebného zákona ods. (2), písm. a) 
považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, 
podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom území sú to nasledovné 
stavby: 
 
(1) Dopravné stavby : 

a) výstavba navrhovaných miestnych komunikácií (18), 
b) rekonštrukcia nevyhovujúcich miestnych komunikácií (19), 
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(2) Vodohospodárske stavby : 

a) v lokalite HBV Žarec rozšírenie existujúcej rozvodnej vodovodnej siete (31) 
a existujúcej kanalizačnej siete (splašková stoka) (33), rigol pre odvedenie dažďových 
vôd (36), 

b) v lokalite OV napojenie objektu na existujúcu rozvodnú sieť verejného vodovodu 
a zberač A verejnej kanalizácie mesta, 

c) v lokalite IBV Mančovci rozšírenie verejného vododu Podzávoz cez ČS U Najdkov č.1 
(31), rozšírenie realizovanej splaškovej kanalizácie (povodie stoky B2.1) (33), rigol pre 
odvedenie dažďových vôd do miestneho nepomenovaného potoka, zasakovací prieloh 
(36), 

 
(3) Stavby pre zásobovanie územia energiami : 

a) premiestnenie vzdušných VN liniek č. 110 – 115 a výstavba 22 kV vzdušných a 
kábelových prípojok k navrhovaným trafostaniciam (46) 

b) výstavba nových trafostaníc: stožiarovej T/a 160 kVA, kioskovej (vstupnej) T/b 630 
kVA, vstavanej T/c 400 kVA (47), 

c) výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej siete na plochách navrhovanej výstavby 
(49), 

d) výstavba STL plynovodu do rozvojových lokalít (55) 
 

(4) Telekomunikačné stavby : 
a) výstavba miestnej telefónnej siete v lokalitách, navrhnutých pre rozvoj (60), 
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C.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
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Údaje o postupe spracovania ÚPN a podkladoch použitých pri spracovaní 
 
 
 Pri spracovaní Zmeny adoplnku č. 1 územného plánu mesta Čadca boli použité tieto 
podklady : 
 
a)  Schválená územnoplánovacia dokumentácia, vzťahujúca sa k riešenému územiu 

− Územný plán mesta Čadca schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Čadci              
č. 96/2007 zo dňa 27.7.2007. (Ing. arch. Marián Pivarči, 07 2007, m. 1:10 000) 

− Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (Združenie „VÚC Žilina“, 1998,        
m. 1:50 000); záväzná časť ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR 
č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998. 

− Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja - zmeny a doplnky (Ing. arch. Marián 
Pivarči, Ing. arch. Pavel Kropitz, 02 2005, m. 1:50 000); záväzná časť ÚPN VÚC Žilinského 
kraja bude vyhlásená všeobecným záväzným nariadením. 

 
b)  Neschválená územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady 

− Urbanistická štúdia HBV (Ing. arch. Ľubomír Zaymus, 2008, m 1:500) 
 

c)  Prieskumné práce 
* Obhliadka v teréne za účelom zistenia skutočného funkčného využitia plôch, možnosti 

dopravného napojenia, priestorových pomerov atď.) 
 

d)  Dopravná a inžinierska dokumentácia 
* Dokumentácia pre územné rozhodnutie „D18 Kysucké Nové Mesto - Skalité - I. úsek km 

0,000-21,900“ (Dopravoprojekt a.s. Bratislava, hlavný inžinier projektu Ing. Ľ. Cigerová,              
11/1998, m. 1:10 000) 

* Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc (Kovoprojekta Brno a.s., 09 2005) 
* Vodohospodársky a hydrogeologický plán Kysuce 
 

e)  Ostatné podklady 

− Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca (Slovenská agentúra 
životného prostredia Banská Bystrica, pobočka Žilina, 1995, m. 1:50 000) 

− Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002) 

− Inžiniersko-geologická mapa Slovenskej republiky (1989) 

− Základná hydrogeologická mapa ČSSR 
 

f)  Údaje o bonite poľnohospodárskej pôdy 
 
g)  Súpis parciel katastra nehnuteľností 
 
h)  Mapové podklady v mierke : 1:50 000, 1:10 000, 1:2 000, 1:1 000 
 
i)  Konzultácie 

* Mestský úrad Čadca 
* SVS a.s.Žilina 
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D.  DOKLADOVÁ ČASŤ 
 


