
M E s T o v

C A D c A
Č. j.: VD/4438/2016/Mu V Čadci dňa 28.09.2016

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný p~dra,§,: 117,zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znhi{neskórších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktorý dňa 22.07.2016 podal

Sylvia Michnová, B.Nemcovej 942/25,95801 Partizánske

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanov.enia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby
5 x Malometrážne nízkoenergetické domy

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 9574, register "C" parc. Č. 9784/6 v katastrálnom
území Čadca. /

Popis stavby:
Projekt rieši plánované využitie územia v Čadci, miestna čast' U Ševca pre výstavbu rodinných

domov. Parcela územia bude rozdelená na päť samostatných parciel, na každej z nich je naplánovaný
objekt rodinného domu. Časť parcely sa ponechá ako spoločná prístupová komunikácia k jednotlivým
parcelám. Každý rodinný dom bude napojený na systém inžinierských sietí (vodovod, kanalizácia,
elektro) vlastnými prípojkami.

Objektová skladba umiestňovanej stavby:
SO O l - Rodinný dom Č. 1
SO 02 - Rodinný dom Č. 2
SO 03 - Rodinný dom Č. 3
SO 04 - Rodinný dom Č. 4
SO 05 - Rodinný dom Č. 5
SO 06 - Spoločná prístupová komunikácia k jednotlivým objektom
SO 07 - PredÍženie verejného vodovodu
SO 08 - Spoločný kanalizačný zberač splaškovej kanalizácie

Napojenie na NN sieť bude riešené z novovybudovaného rozšírenia verejnej NN siete - toto rozšírenie
siete bude Hešené v samostatnom konaní (nie je predmetom tohoto územného rozhodnutia)
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Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
l. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /ďalej DSP/ bude akceptovať

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. Č. 453/2000 Z. z./.

2. Podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržať v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia:
SO 01 - Rodinný dom Č. 1
o stavba bude obdlžníkového pôdorysného tvaru rozmerov 6,450 x 8,030 m.
ti porovnávacia rovina ± 0,000 = 445,70 m.n.m. je v úrovni podlahy L NP
o výška rímsy strechy + 5,300 m, výška hrebeňa strechy! 6,600 m, výška komínu + 7,500 m
G objekt je napojený na inžinierske siete:';"'~':"-"

o vodovodnou prípojkou HD PE '32 x 3 + PVC vodofuemá šachta na hranici pozemku,
prípojka napojená z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu - SO 07

o kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 + revízna šachta PVC DN 400 na hranici
pozemku, prípojka zaústená do spoločného kanalizačného zberača - SO 08

SO 02 - Rodinný dom Č. 2.,
o stavba bude obdlžníkového pôdorysného tv am rozmerov 6,450 x 8,030 m.
o porovnávacia rovina ± 0,000 = 446,30 m.n.m. je v úrovni podlahy L NP
o výška rímsy strechy + 5,300 m, výška hrebeňa strechy + 6,600 m, výška komínu + 7,500 m
o objekt je napojený na inžinierske siete:

o vodovodnou prípojkou HDPE 32 x 3 + PVC vodomemá šachta na hranici pozemku,
prípoj ka napojená z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu - SO 07

o kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 + revízna šachta PVC DN 400 na hranici
pozemku, prípojka zaústená do spoločného kanalizačného zberača - SO 08

SO 03 - Rodinný dom Č. 3
• stavba bude obdížnikového pôdorysného tvaru rozmerov 6,450 x 8,030 m.
o porovnávacia rovina ± 0,000 = 446,90 m.n.m. je v úrovni podlahy 1. NP
• výška rímsy strechy + 5,300 m, výška hrebeňa strechy + 6,60Q 111, výška komínu -l- 7,s00 m
o objekt je napojený na inžinierske siete:

o vodovodnou prípojkou HDPE 32 x 3 + PVC vodomerná šachta na hranici pozemku,
prípoj ka napojená z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu - SO 07

o kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 + revízna šachta PVC DN 400 na hranici
pozemku, prípoj ka zaústená do spoločného kanalizačné ho zberača - SO 08

SO 04 - Rodinný dom Č. 4
o stavba bude obdlžníkového pôdorysného tvaru rozmerov 6,450 x 8,030 m.
o porovnávacia rovina ± 0,000 = 446,30 m.n.m. je v úrovni podlahy L NP
o výška rímsy strechy + 5,300 m, výška hrebeňa strechy + 6,600 m, výška komínu + 7,500 m
o objekt je napojený na inžinierske siete:

o vodovodnou prípojkou HDPE 32 x 3 + PVC vodomerná šachta na hranici pozemku,
prípojka napojená z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu - SO 07

o kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 + revízna šachta PVC DN 400 na hranici
pozemku, prípojka zaústená do spoločného kana!izačného zberača - SO 08

SO 05 - Rodinný dom Č. 5
ti stavba bude obdížnikového pôdorysného tvaru rozmerov 6,450 x 8,030 m.
o porovnávacia rovina ± 0,000 = 444,80 m.n.m. je v úrovni podlahy L NP
• výška rímsy strechy + 5,300 m, výška hrebeňa strechy + 6,600 m, výška komínu + 7,500 m
o objekt je napojený na inžinierske siete:
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o vodovodnou prípojkou HDPE 32 X 3 + PVC vodomerná šachta na hranici pozemku,
prípoj ka napojená z navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu - SO 07

o kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 + revízna šachta PVC DN 400 na hranici
pozemku, prípojka zaústená do spoločného kanalizačného zberača - SO 08

3. V ďalšom stupni bude projektová dokumentácia stavby skoordinovaná so stavbou "Diaľnica D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec" na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie č.j.
16456/20 15/SCDPKl643 88 zo dňa 09.11.2015 pre stavebníka: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

4. V ďalšom stupni dodržať podmienky NDS a.s. Bratislavaa projektovú dokumentáciu zaslať na
odsúhlasenie: . ,'.c,···· . ,- .: .

• na stavbou dotknutých pozemkoch, a ani na samotných rodinných domoch nebudú umiestnené
žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z budúcej diaľnice D3,

• počas vykonávania prác na uvedenej stavbe nesmie byť priamo alebo nepriamo obmedzená alebo
ohrozená výstavba diaľnice D3 v úseku Čadca, Bukov - Svrčinovec, investor si je vedomý, že
počas výstavby diaľnice D3 bude musieť strpieť všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou diaľnice
bez nároku na akékoľvek kompenzácie, .

• v prípade akejkoľvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránených záujmov, požadujeme
túto zmenu predložiť na posúdenie NDS, a.s.,

• investor pripravovaného zámeru bude plne rešpektovať celkový projekt diaľnice D3 úsek Čadca,
Bukov - Svrčinovec (taktiež trvalý, dočasný a ročný záber) a nebude požadovať kompenzácie za
možné obmedzenia počas výstavby diaľnice, prípadné ďalšie vplyvy z diaľnice (hluk, emisie,
prašnosť ...) počas výstavby apo uvedení diaľnice do prevádzky,

• NDS, a.s. nebude zabezpečovať dodatočnú ochranu zdravia a životného prostredia z možných
negatívnych vplyvov cestnej premávky diaľnici, v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z. Ministerstva
zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách

• hluku, infrazvuku a vibráciách a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí,

• zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vzhľadom na navrhovanú úpravu cesty SO 122-00
"Miestna komunikácia U Špindli - Bukov", samotná výstavba rodinných domov na parcele KNC
9574 a 9784/6 v k.ú. Čadca môže byť začatá až po ukončení výstavby diaľnice D3 úsek Čadca,
Bukov - Svrčinovec v danej lokalite a najmä po ukončení a odovzdaní stavebného objektu SO 122
- OO, z dôvodu prevencie kolíznych situácii v čase výstavby samotného stavebného objektu SO 122
- OO a bezproblémového prístupu k danej parcele. V prípade, ak výstavba rodinných domov bude
začatá skôr, je investor povinný upraviť miestnu komunikáciu SQ 122-00 v styku s parcelou
9784/6 na požadované výškové a šírkové parametre v zmysle projektovej dokumentácie diaľnice
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec,

• v prípade, že žiadateľ o územné a stavebné povolenie nebude rešpektovať projekt diaľnice D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec a príde do kolízie s jej stavebnými objektmi, bude povinný znášať pri
realizácii stavby diaľnice všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s touto kolíziou,

5. Pred spracovaním ďalšieho stupňa dokumentácie, je potrebné mať navrhnuté napojenie na NN sieť
z novovybudovaného rozšírenia verejnej NN siete (rozšírenie bude riešené v samostatnom konaní a
nie je predmetom tohoto územného rozhodnutia).

6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je nutné navrhnúť odvádzanie dažďových vôd tak, aby
nespôsobovali škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach. Mesto Čadca nebude súhlasiť
s riešením vsakovacích zariadení, vzhľadom na stiesnené pomery a vzhľadom na to, že sa jedná
o územie so svahovými deformáciami.
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7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude navrhnuté napojenie pozemku p.č. CKN 9784/6
v k.ú. Čadca na miestnu komunikáciu na pozemku p.č. CKN 9565/6 v k.ú. Čadca v súlade s STN
73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii a STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na
pozemných komunikáciách, pričom budú dodržané najmenšie dovolené polornery smerových
oblúkov (STN 73 6110 - 8.5.5 Tabuľka 13) a rozhľad na križovatke (STN 73 6102 - 6.8) a bude
riešené odvodnenie komunikácie.

8. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude navrhnutý oporný múr po celej dlžke pozemku
p.č. CKN 9574 v k.ú. Čadca na hranici s pozemkami p.č. CKN 9571/1 a 9572 v k.ú. Čadca.

9. Dodržat' podmienky Severoslovenských vodárni a kanaliáziía,s, Žilina
• súhlasíme s navrhovaným rozšírením vodovodu" a' héšérlíriľ-spo-ločnej (združenej) kanalizačnej

prípojky , "."- '
• v prípade, že sa jedná o súkromné pozemky pre vstup machanizmov je potrebné vybaviť do doby

realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok a k preberaciemu konania stavby VV zriadiť
vecné bremeno na pozemky

• pred vydaním stavebného povolenia uzavrieť' zmluvu o budúcej zmluve na prevádzkovanie
vybudovaného predlženia vodovodu .. Odovzdanie ':Skóľaudôvanej stavby predlženia verejného
vodovodu našej spoločnosti sa musí odovzdať bezodplatne s PD skutočného vyhotovenia stavby
(SO predlženia verejného vodovodu) a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v programe
Microstation s vynesením do súboru *dgn (mimo vytlačenie na papieri). Spracovanie geodetického
zamerania konzultovať s Ing. Vaškovou - správca GIS - u na závode SEVAK a.s. a dohodnutými
dokladmi do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti vydartého užívacieho povolenia

• SEVAK a.s. nebude prevádzkovať' združenú kanalizačnú prípojku, bude vo vlastníctve
a v prevádzkovaní investora stavby .

• vzhľadom k tomu, že sa jedná o mestskú komunikáciu, ktorá bude využívaná v rámci stavby D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec, ako prístupová komunikácia pre ťažké mechanizmy, žiadame osadiť
v bode zaústenia spoločnej kanalizačnej prípojky DN 200 do VK betónovú kanalizačnú šachtu
s poklopom BEGU 400

• ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na odsúhlasenie

10. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak me Je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005 e • V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.

ll. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.

12. Nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich
majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania.

13. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.

14. Harmonogram výstavby predmetnej stavby bude skoordinovaný s harmonogramom výstavby
stavby: Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky.

Pripomienky účastníkov konania a ko aj dotknutých orgánov boli akceptované a sú zahrnuté do
podmienok pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.

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

. -. :, '; -h>'~ •.~.,. ., .•.."'.0, ....••

27.07.2007. s; :,

ODÔVODNENIE

Dňa 22.07.2016 podal navrhovateľ: Sylvia Michnová, B.Nemcovej 942/25,958 Ol Partizánske,
návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: ,,5 x Malometrážne nízkoenergetické domy" na
pozemku register "C" parc. Č. 9574, register "C" 'parc. Č. 978416 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon! v súlade s ust. § 36 stavebného
zákona oznámilo začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadilo
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.09.2016.
Účastníci konania ako aj dotknuté orgái1yboli upozornení, že svoje stanoviská môžu uplatniť
najneskôr na ústnom konaní inak sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň boli upozornení, že podľa § 42 ods. 5
stavebného zákona sa vodvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Nakoľko sa jedná o rozsiahlú stavbu a pozemky p.č. éKN 9575 a 9784/9 v k.ú. Čadca nemajú
založené listy vlastníctva tj. nie sú známi účastníci konania, týmto bolo oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom- konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný
z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi. -

V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky.
Pripomienky účastníkov konania a ko aj dotknutých orgánov boli akceptované a sú zahrnuté do
podmienok pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.

Stavba nie je v zásadnej kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.
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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 doručenia odvolanie na Mesto Čadca
/adresa: Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a
služieb, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podl'a
zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol
vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

.'.... ~.-.
'; .',~ ŕ-'~ .. ;... . .

. ".-

Príloha pre navrhovatel'a:
o overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
Účastníci konania
l. Sylvia Michnová, B.Nemcovej súp. č. 942/25, 958 O1 Partizánske'
2. Ladislav Chromík, uU.Kráľa súp. Č. 2594, 022 01 Čadca
3. Alma Chromíková, uU.Kráľa súp. Č. 2594, 022 01 Čadca
4. František Kultán, Okružná súp. Č. 103/31, 022 04 Čadca
5. Anna Kultánová, Okružná súp. Č. 103/31, 022 04 Čadca
6. Marcela Kultánová, Okružná súp. Č. 103/31, 022 04 Čadca
7. Ing. Miroslav Majchrák, Drahošanka súp. Č. 229, 022 Ol Čadca
8. Jaroslava Majchráková, Drahošanka súp. Č. 229, 022 01 Čadca
9. Margita Prívarová, Čadečka súp. Č. 2180, 022 01 Čadca
10. Anna Zatloukalová, Drahošanka súp. Č. 1598,02201 Čadca
ll. Rebecca Zatloukalová, Drahošanka súp. Č. 1598, 022 O1 Čadca
12. vlastníci pozemkov parc. Č. CKN 9575, 9784/9 v k.ú. Čadca

Nakoľko sa jedná o rozsiahlú stavbu a pozemky p.č. CKN 9575 a 9784/9 v k.ú. Čadca nemaj II
založené listy vlastníctva tj. nie sú známi účastníci konania, týmto sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byt' vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
13. MsÚ Čadca, referát dopravy
14. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
15. Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta súp. Č. 14,841 04 Bratislava
16. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O l Čadca
17. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 Ol Čadca
18. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
20. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pri Rajčianke súp.č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dn-.Í.$pôso.bolTIv mieste obvyklom, posledný dell.
lehoty vyvesenia j e dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..?:..?.~.~..1.I?...u..... ZVESENÉ DŇA:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. 3 ods. I vo
výške 40.00 € bol zaplatený.

Tel.: 04l!433230 1-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, 3.S., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadcask
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mcstocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 OJ
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