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C A D c A
Č. j.: VDI1403/2016/Mu V Čadci dňa 23.01.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

... 0.... ' .•._

Na základe určenia stavebného úradu vydaného Okresným úradom Žilina, odborom výstavby
a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina pod č.j. OU-ZA-OVBP3-2016/005934 zo dňa
21.01.2016, Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušnýpodľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znehf;n'eskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon") v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktorý podal

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta 1,01001 Žilina

(ďalej len "navrhovatel'''), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

r o z hod n u tie 'o u mie stn e n í s t a v 'b y

8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete
na pozemkoch v k.ú, Čadca a v k.ú. Raková (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté územné
konanie.

Popis stavby: ,
Účelom stavby je rekonštrukcia NN siete z dôvodu podpätia a zlého fyzického stavu jestvujúcej

vzdušnej siete 4 x 25 ALFe, ktorá je osadená na drevených podpernýchbodoch. Rekonštrukcia
zabezpečí spoľahlivú dodávku elektrickej energie a bude možnosť aj pripojenie nových odberných
miest v tejto lokalite (umiestnenie v súlade so situáciou umiestnenia stavby, ktorá je súčasťou
územného rozhodnutia)

Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby /ďalej PDf pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. Č. 45312000 Z. z./.

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba) podľa situácie, ktorá je
súčasťou PD a tvorí neoddeliteľnú prílohu rozhodnutia.

3. 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.
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4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení. .

5. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať o stanovisko podľa § 18 zákona Č. 220/2004 Z.z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a doplnkov na použitie
poľnohospodárskej pôdy do 1. roka.

6. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie: ..

• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodeorn xxlpadu-bude-cdpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny a podla potreby zabezpečíjeho okamžité zhodniotenie alebo
zneškodnenie

• nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. Integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov

• pri nakladaní s NO postupovať podľa §40 zákona Č. 24~/20OJ:O odpadoch
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe

nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
• v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť ci. po ukončení výkopových prác

spätne použiť na povrchovú úpravu vykopanej rýhy
• v prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín a krovín rastúcich mimo les, na výrub

ktorých sa nevzťahuje ustanovenie § 47 ods. 4 písm. e) zákona je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody (Mesto Čadca) podľa § 47 ods. 3 zákona

• prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do brehových porastov miestnych tokov ana podmáčané
lokality, predovšetkým do vyššie uvedenej genofondovej lokality; aby nedošlo k zasypaniu
prípadných biotopov európ ského alebo národného významu, v prípade že prebytočná zemina
nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO

7. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. Žilina:
• 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 .

8. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky SeVaK - u a.s. Žilina:
• navrhovanou stavbou dôjde ku kolízií s podzemnými potrubiami - vodovodné a kanalizačné

potrubia (HDPE D 110, PVC DN 300)
• pred zahájením prác požiadať o presné vytýčenie uvedených vodohospodárských vedení na tvare

miesta
• predmetné podzemné vedenia v plnom rozsahu rešpektovať. Práce v kolíznych miestach a

ochranných pásmach vykonávať ručne (demontáž jestvujúcich podperných bodov) Ochranné
pásmo potrubí je 1,5 m od okraja potrubia na obidve strany

9. Dodržať podmienky Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
• rešpektovať ustanovenia § 18 zákona Č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhl. Č. 35/1984 Zb.
• pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej

premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zák. Č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. Č.

35/1984 Zb. Stavebník je povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
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• pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie
na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7
zák. č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu
uzavrieť.

• pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných komunikácií
v zmysle § 110ds. 2 zák. Č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhl. Č. 35/1984 Zb.

• stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania Štátneho 'odi:)Orhélió;d6~{)ni-'nádpozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zák. Č. 135/1961 Zb. ',:i,;

10. 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. . .

K stavbe sa vyjadrili príslušné orgány:
Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Čadca -

pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. ReSI Žilina, SPP-distribúcia,
a.s. Bratislava, Stredoslovenská energetika- D a.s.Žilina.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej

správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

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 kolízii 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 obdržalo od navrhovateľa: Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta 1, 010 01
Žilina, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia
NN siete na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.

Na základe určenia stavebného úradu vydaného Okresným úradom Žilina, odborom výstavby
a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina pod č.j. OU-ZA-OVBP3-2016/005934 zo dňa
21.01.2016, Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušn)' podľa § 117 zákona č, 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariadilo za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
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28.04.2016 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. Ostatným účastníkom bolo konanie
oznámené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

V priebehu ústneho konania navrhovateľ z dôvodu nesúhlasných stanovísk vlastníkov, kde mali
byť umiestnené podpemé body, upravil návrh (podpemé body sú umiestnené na druhej strane
prístupovej komunikácie)

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 'účastrňkčvkónania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, 'pripomienky boliitKc'eptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

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 hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. '

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 9612007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.

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 a SP, Námestie slobody 30,02227 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 opravn '.12 triedok.

Príloha pre navrhovateľa:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
Účastníci konania
l. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
2. PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta súp. Č. 1,01001 Žilina

. 3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, Kýčerka

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli. Mestského úradu v Čadci a Obecného úradu na Raková. s
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Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy
5. MsÚ Čadca, referát správy majetku
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Obec Raková, Obecný úrad, 02354 Raková
8. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4,022 Ol
Čadca
9. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977,02201 Čadca ..... ~
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy apozemn:ýcfľkorri~~*ácií, Palárikova súp. č. 91, 022
01 Čadca .,
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 O1 Čadca
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156,02201 Čadca
14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č; 1960,01057 Žilina
15. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1; 010 OVŽiľina:'
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
17. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

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

VYVESENÉ DŇA: .l.f....?: 2.?..?. ..?:. ZVESENÉ D~Á: .

·.T~ -

I I .' l·';) I I1'~~~E~6:1
............~;tí7.:::'-:::=-:~;::-;.""""""""""""""

Pečiatka a podpis / ánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo
výške 100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: NN -3 PEN400/230V, 50 Hz / TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM
U ZARIADENí DO 1000V PODLA STN 332000-4-41
- OCHRANA PRED DOTÝKOM ŽiVÝCH ČASTI:
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- KRYTMI
- OCHRANA PRED DOTÝKOM NEžlVÝCH ČASTI:

- SAMOČINNÝM ODPOJENíM NAPÁJANIA
VONKAJŠiE VPLYVY: URČENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51

- VONKAJší PRIESTOR TRI EOY,VI ,:
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- __ ~~~h·~m •• V<'~ NOVÝ VZDUŠNÝ ROZVOD NN KABLO~J! RETILENS

-- "'"+ - ••••.• -- NOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD NN

lJDCjJOP' Nr-N·c.
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PRED ZAHÁJENIM STAVEBNÝC PRÁC INVESTOR ~f.<~~@§fi.~j~6::::...
, ~ ~ , ~ , ~...••~~,,!/' ~~. ",

VYTYCENIE VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI NI}~H:'t?;f;~tl::JFtCH'~:?A

NA STAVENISKU ZA ÚČASTI SPRAVCOV SIETI. [: l~'~I )}
PRI SÚBEHU A KRIŽOVANí DODRŽAŤ STN 73 6005 .. ,-:;.\(::} ";; ,j

\<~1;f;&(D

A-- Vypr-o covot ViliamŠottník
:p PROEX ŽiLINA s.r.o. Zodpovedný projekta.nt ViliamŠottník CJ74try Rajecká cesta 17 '\•• íl

010 01 ŽiLINA Vedúci projekta.nt Ing, Pavol Šíra '\ I

Telefón: +421903803829 E-mail:pavolsiro@gmail.com Investor i SSE - Distribucia, a.s, Pri Rajčianke 2927/8,01047 Lilina+421911552555 v.sottnik@gmaU.com

Stupeň S-to.vebné povolenie Nó.zov sta.vby i

DÓ.tUM 06/2015 8998 - ČADCA ~MiLOŠovA
Rekonštn 'ke'''-' Nf\! sieteFor nôt A4-3x "....,,,v, ,".1 u H::< • l, C'

Profesia. Ele-k"ty"O Výkres i C, výkresu
Situé!cia '1Mierka. 1:1000
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