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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

O UMIESTNENÍ STAVBY

navrhovateľ: Národná dial'ničná spoločnost', a.s.

IČO:

so sidlom:

35919001

Dúbravská cesta č. 14,841 04 Bratislava

podal prostredníctvom splnomocneného zástupcu VÁHOSTAV - SK, a.s., IČO: 31 356648,
so sídlom Hlinská Č. 40, 011 18 Žilina v zast. DOPRAVOPROJEKT a.s., IČO: 31 322000, so
sídlom Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava dňa 26.07.2016 návrh, doplnený v dňoch
26.07.2016,28.07.2016 a 10.08.2016, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"D3 Svrčinovec - Skalité"

v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:

SO 695-20.3

SO 695-20.4

SO 695-20.5

SO 695-20.6

SO 695-20.7

SO 695-20.8

SO 101-02.62

Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Optické prepojenie do OP Horelica
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Operátorské pracovisko Horelica
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Prípojka NN pre lSD
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy v križovatke ciest lIll a 1/12 vo Svrčinovci
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy v lokalite Kožakov most v Skalitom
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy pre hraničné obchodné miesto v Skalitom
Prípojka NN pred lSD a HOM

v k.ú.: Čadca, Svrčinovec, Skalité
na pozemkoch parc. č.: neuvádza sa (líniová stavba).

telefón
++421- 41/5643325

fax e-mail
++421-41/5643325

internet IČO
htto:í/ww'N.minv.sk/?okresny-urad-zilina 42059950
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Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len "OU Zilina -
OVEľ") ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117b zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Stavebný zákon") v znení zákona Č. 540/2008 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č.

669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR Č. 162/1995 Z.z. o katastri
nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona Č. 86/2008
Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o podanom návrhu na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby, takto

rozhodol:

na základe výsledkov územného konania o umiestnení stavby umiestňuje podľa § 39a ods. 1
Stavebného zákona stavbu:

"D3 Svrčinovec - Skalité"

v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:

SO 695-20.3

SO 695-20.4

SO 695-20.5

SO 695-20.6

SO 695-20.7

SO 695-20.8

SO 101-02.62

Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Optické prepojenie do OP Horelica
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Operátorské pracovisko Horelica
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Prípoj ka NN pre lSD
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy v križovatke ciest 1/11 a 1/12 vo Svrčinovci
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy v lokalite Kožakov most v Skalitom
Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy pre hraničné obchodné miesto v Skalitom
Prípoj ka NN pred lSD a HOM

v k.ú.: Čadca, Svrčinovec, Skalité
na pozemkoch parc. č.: neuvádza sa (liniová stavba).

V zmysle ust. § 38 Stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku
vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie
o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podl'a ust. § 108 ods. 2 písm. 1) Stavebného zákona možno pozemky vyvlastniť
len vo verejnom záujme pre výstavbu a správu dial'nic, ciest a miestnych komunikácií
vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov.

1. Súlad navrhovanej stavby s územnoplánovaco u dokumentáciou:

Na stavbu: "Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité" bolo obcou Čierne ako určeným
stavebným úradom podľa § 119 Stavebného zákona dňa 20.07.2004 vydané územné
rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.: 409/TA/04, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
18.10.2004.

Stavba bola následne stavebne povolená Ministerstvom dopravy, výstavby
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a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekciou cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a investičných projektov stavebným povolením pod Č.: 8448/2009-
2332/z.21302 zo dňa 20.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2011.

2. Zdôvodnenie stavby, jej umiestnenie, druh a funkcia:

Vyššie uvedené stavebné objekty diaľnice spočívajú v aktualizácii v stavebnom
a technickom riešení objektov informačného systému diaľnice v miestach:
- operátorského pracoviska Horelica - pre potreby monitorovania celého úseku diaľnice

D3 od tunela Horelica až po štátnu hranicu s poľskou republikou v k.ú: Čadca,
Svrčinovec,

- obchádzkovej trasy 1/12 (v prípade uzavretia Diaľcice D3 Svrčinovec - Skalité) v k.ú.:
Svrčinovec, Skalité,

- objektov Hraničného obchodného miesta v k.ú.: Čierne, Skalité.

3. Objektová skladba:

SO 695-20.3 Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Optické prepojenie do OP Horelica

Predmetom navrhovaného objektu je doriešenie chýbajúceho prepojenia
pomocou optického kábla od km 284,440 až po km 278,070 do pracoviska OP Horelica.

V úseku od km 284,440 až po km 284,080 je prepojenie riešené zafúknutím
d'alšieho OK do existujúcej HDPE trubky ŽSR.

V úseku od km 284,080 až po km 278,690 je prepoj riešený prenájmom
vlákien v existujúcom OK ŽSR.

V úseku od km 278,690 až po km 278,070 je prepojenie riešené uložením
dvoch kusov HDPE trubiek a zafúknutím nového optického kábla na pozemkoch ŽSR.

V úseku od km 278,070 až po budovu SSC (SSÚR Čadca) je prepojenie
riešené uložením dvoch kusov HDPE trubiek a zafúknutím nového optického na
pozemkoch NDS a.s.

V úseku od budovy SSC (SSÚR Čadca) až po pracovisko OP Horelica, je
prepojenie riešené zafúknutím nového optického kábla na pozemkoch mesta Čadca do
existujúcej HDPE trubky.

SO 695-20.4 Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Operátorské pracovisko Horelica

Predmetom objektu má byť úprava a doplnenie všetkých technologických
zariadení v PTO Horelica tak, aby bolo možné na video stene zobrazovať ucelený úsek
diaľnice D3 od tunela Horelica až po št. hranicu s poľskou republikou. Funkčnosť
operátorského pracoviska Horelica je potrebné zachovať.

V súvislosti s uvedenou požiadavkou bude potrebné vykonať aj niektoré
stavebné a technologické úpravy, ktoré sú premietnuté do obsahu a rozsahu predmetného
objektu.

V jestvujúcej miestnosti operátorského pracoviska budú vymenené jestvujúce
vstupné dvere s požadovanou požiarnou odolnosťou. Úpravy dvojitej podlahy budú
pozostávať z úpravy pri vstupe do miestnosti a úpravy v mieste deliacej steny
s videostenou. Samotná videostena je dodávkou technologickej časti. V stavebnej časti
bude doplnené jej okapotovanie na celú výšku a šírku miestnosti s vytvorením vstupných



strana: 4
č.s.: QU-ZA-QVBP2-20 16 032086-..J./Pál

dverí do technickej miestnosti. Zasklená stena v oboch priestoroch operátorského
pracoviska bude opatrená mechanickým zatienením formou žalúzií. Nový pracovný stôl
je dodávkou stavebnej časti. Svojimi parametrami bude zodpovedať umiestneniu
ovládacích prvkov jednotlivých zariadení.

SO 695-20.5 Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Prípojka NN pre lSD

Navrhovanou prípojkou sa zabezpečí zásobovanie elektroinštalácie
premenných dopravných značiek elektrickou energiou.

Prípoj ka je navrhovaná z existujúceho vzdušného vedenia NN v obci
Svrčinovec. Odbočenie z jestvujúceho vzdušného vedenia NN sa prevedie káblom
AYKY-J 4x16, 8m, tento kábel sa ukončí v istiacej skrini SPP2. Zo skrine SPP2 je
navrhnutý kábel AYKY-J 4xl6 v dÍžke trasy 19m (dlžka kábla cca 28m), ktorý sa ukončí
v elektromerovom rozvádzači RE. Z elektromerového rozvádzača sa napojí rozvádzač
RPZ (rozvádzač premennej dopravnej značky) káblom CYKY-J 4x6 v dÍžke cca 8m.

SO 695-20.6 Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy v križovatke ciest 1/11 a 1/12 vo Svrčinovci

V obci Svrčinovec popri ceste III 1 budú po ľavej strane v smere do Čadce
(klin vkrižovatke ciest l/Ll aJI12 je km 0,000) vkm 0,168 akm 0,218 osadené
premenné dopravné značky lamelové LPDZ s označením v zmysle objektu G.2 Dopravno
- prevádzkové stavy ako návestné rezy NRSv5a a NRSv6a. Predmetné PDZ budú
ovládané z počítačového systému CRS v PTO tunela Svrčinovec. Prepojenie medzi CRS
v tuneli Svrčinovec a PDZ na križovatke Svrčinovec bude zabezpečene prostredníctvom
rnikrovlnného prenosového zariadenia PZ. Jednotka prenosového zariadenia bude
osadená v spoločnej skrini s radičom premenných dopravných značiek, ktorý bude
spoločný pre obidve PDZ. Všetky zariadenia budú napojené na elektrickú energiu
z nového rozvádzača RE vybudovaného v rámci objektu 695-20.5 Prípojka NN pre lSD.
PDZ v km 0,168 bude osadená na betónovom stožiari 13,5m na vrchole ktorého bude
zároveň osadená anténa mikrovlnného prenosu a zariadenia budú zabezpečené proti
blesku bleskozvodom. PDZ v km 0,218 bude osadená na oceľovom dvoj nosiči, ktorý je
riešený v rámci objektu 695-20.2 Portály a základy. Prepojenie jednotlivých skríň
a zariadení bude prevedené káblami, uloženými v káblovej ryhe 50x80 v zmysle rezu C-
C v pieskovom lôžku. Pre betónový stožiar, oceľové nosiče PDZ a radič RNR budú
vybudované betónové základy, ktoré budú prevedené z betónov v zmysle STN EN 206-
1INA.

SO 695-20.7 Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy v lokalite Kožakov most v Skalitom

V mieste napojenia cesty JIl2 na úsek D3 v obci Skalité na hraničnom
prechode SR/PR sa na ceste JIl2 v km 0,131 dopÍňajedna lamelová premenná dopravná
značka LPDZ označená v zmysle dopravno - prevádzkových stavov tunelov Svrčinovec
a Poľana - NRPV8b. Predmetná LPDZ bude napojená káblami CYKY -J 7x2,5 + FTP
4x2xA WG24 Cat.5e na radič návestných rezov RNR21, ktorý bude osadený na diaľnici
D3 v km 0,134 v rámci objektu H653.1/1. LPDZ bude osadená na novom oceľovom
stožiari 5,5m, ktorý bude ukotvený na betónovom základe. Prepojenie LPDZ a radičom
sa prevedie káblovým vedením, uloženým v káblovej ryhe podľa rezu A-A 50x80
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v pieskovom lôžku. Križovanie jestvujúcej cesty sa prevedie v novej káblovej chráničke
vybudovanej pretláčaním podľa rezu C-c. Pre oceľový stožiar bude vybudovaný
betónový základ, ktorý bude prevedený z betónov v zmysle STN EN 206-I/NA.
Označenie betónu pozri prílohu Stavebno - technické riešenie.

V obci Skalité na ceste III l bude pred a za Kožakovym mostom vybudované
zariadenie cestnej svetelnej signalizácie pre reguláciu dopravy v prípade uzavretia
tunelov Svrčinovec a Poľana, kedy bude doprava presunutá na obchádzkovú trasu cesty
I111. Kožakov most svojou konštrukciou neumožňuje prejazd dvoch vozidiel
v protismere súčasne, z toho dôvodu v prípade uzavretia tunelov je potrebné zabezpečiť
intervalový prejazd vozidiel pre oba smery aby nedochádzalo k dopravným zápcham.
V čase normálnej prevádzky tunelov bude zariadenie CSS mimo prevádzky. Dopravná
prevádzka na tomto úseku bude vizuálne sledovaná prostredníctvom novo osadenej
otočnej kamery kamerového dohľadu KD2a.

Pred a za Kožakovým mostom budú na oceľových stožiaroch osadené
trojkomorové výstražné návestidlá CSS-P a CSS-S, ktoré budú riadené z radiča RCSS l.
Radič bude pripojený na optickú káblovú sieť káblom A-DF(ZN)LY 2X4E91125
0.36F3.5LG - 8 vláknovým, ktorá zabezpečí prepojenie s CRS osadeného v PTO tunela
Svrčinovec. Optický kábel bude zafúknutý do HDPE rúry 40/33. Napojenie zariadení na
elektrickú energiu sa prevedie z novo zriadeného rozvodu NN, ktorý sa v novom
rozvádzači RN3a pripojí na NN rozvod pre lSD na diaľnici D3 vybudovaný v rámci
objektu H653.1. Z tohto rozvádzača sa povedie nový kábel CYKY-J 5x35mm2 na miesto
osadenia zariadení lSD pri Kožakovom moste, kde sa kábel ukončí v novom rozvádzači
RN3b. Prepojenie s technologickými zariadeniami lSD sa prevedie káblami CYKY-J
3x4mm2.

Pri RCSS l pred Kožakovým mostom sa osadí na betónovom stožiari otočná
kamera kamerového dohľadu KD2a, ktorá bude pripojená na optickú káblovú sieť
káblom A-DF(ZN)L Y 2X4E91125 0.36F3.5LG - 8 vláknovým, ktorá zabezpečí
prepojenie s CRS osadeného v PTO tunela Svrčinovec. Napojenie kamery na elektrickú
energiu sa prevedie z nového rozvádzača RN3b káblom CYKY-J 3x4mm2.

Prepojenie jednotlivých skríň a zariadení bude prevedené káblami, uloženými
v káblovej ryhe 50x80 v zmysle rezu A-A v pieskovom lôžku. Križovanie jestvujúcej
cesty sa prevedie v novej káblovej chráničke vybudovanej pretláčaním podľa rezu C-c.
Pre betónový stožiar, oceľové stožiare pre CSS a radič RNR budú vybudované betónové
základy, ktoré budú prevedené z betónov v zmysle STN EN 206-1/NA.

SO 695-20.8 Informačný systém dial'nice km 21,650-K.Ú - stavebná čast'
Úpravy pre hraničné obchodné miesto v Skalitom

V úseku výstavby lSD na diaľnici D3 objekt H653.1 bude v rámci naväzujúcej
stavby v úseku od km 1,550 po km 2,200 vpravo v smere staničenia D3 vybudované
hraničné obchodné miesto HOM na vstupe do SR Čierne. Nakoľko je v predmetnom
úseku uvažovaná káblová trasa pre lSD je nutné predmetnú trasu preložiť do novej
polohy tak, aby nezasahovala do budúceho areálu HOM. Zmena trasy je navrhnutá na
druhú stranu diaľnice D3 t.j. na ľavú stranu diaľnice v smere staničenia D3.

Zmena trasy v km 1,520, kde sa pretláčaním vybuduje nová káblová chránička
a káble lSD budú prevedené na druhú stranu diaľnice. Koniec zmeny trasy bude v km
2,205 cez jestvujúci káblový prechod pod diaľnicou ukončený jestvujúcou káblovou
šachtou.
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SO 101-02.62 Prípoj ka NN pred lSD a ROM

Navrhovanou výstavbou vonkajších silnoprúdových NN rozvodov sa
zabezpečia požiadavky na neprerušenú a spolahlivú dodávku el. energie pre TZD, lSD,
ROM.

Vo vzdialenosti cca 2m od existujúcej trafostanice 233/ts/skalite_zs sa umiestni
elektromerový rozvádzač RE. RE je navrhnutý pilierový plastový so zemným dielom. Z
RE je navrhnutý NN kábel, ktorý sa ukončí v navrhovanej poistkovej skrini SR 6, ktorá je
pilierová plastová so zemným dielom. Vývody zo skrine SR 6 tento objekt nerieši.

4. Zábery poľnohospodárskej pôdy treba riešiť pred vydaním stavebného povolenia:
- trvalý záber poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č.
220/2004 Z.z. ").
v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas
kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu je
žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko podl'a § 18 Zákona č. 220/2004 Z.z.

5. Pre umiestnenie stavby a spracovanie ďalšieho stupňa projektu stavby sa určujú
nasledovné podmienky:

Dodržať podmienky dotknutých orgánov:

v zmysle stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcie majetku
a infraštruktúry Bratislava zo dňa 06.067.2016pod č.: SEMaI-18-1363/2016:
1. Pri realizácii jednotlivých stavebných objektov zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácií č.

I111 a č. 1/12 v úseku plánovaných záberov stavieb v minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5
m ( záujmové dôvody Ozbrojených síl SR)

2. Spracovať plán organizácie dopravy na komunikáciách č. 1111 a č. 1/12 počas pripravovanej
výstavby s obmedzeniami dopravy v jednotlivých stavebných úsekoch.

3. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať
v súlade s §7 a §24 ods. e) zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

4. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení vopred oznámiť Odboru vojenskej
dopravy Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
fax: 0960 322 569, e-mail: dicvdéžmil.sk,

v zmysle stanoviska Krajského riaditel'stva policajného zboru v Žiline, Krajského
dopravného inšpektorátu zo dňa 21.07.2016 pod č.: KR PZ-ZA-KDI2-112-
019/2016:
1. V prípade, že stavebnými prácami v križovatke ciest 1/11 a 1112 vo Svrčinovci dôjde k obmedzeniu

plynulosti alebo bezpečnosti cestnej premávky, je potrebné predložiť na schválenie projekt
prenosného dopravného značenia,

2. Žiadame informovať KD! Žilina (0961402511 resp. Rudolf.cvprich0minv.sk) o tennine
uskutočnenia prác minimálne 5 dní vopred, resp. zaslať na KDl Žilina upresnenie harmonogramu
prác jednotlivých etáp.

KD! Žilina si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si
to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
v zmysle stanoviska Okresného úradu Čadca, Odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií zo dňa 16.06.2016 pod č.: OU-CA-OCDPK-
2016/027718/2/BIL,
- súhlasí bez zásadných pripomienok s tým, že stavebník v ňom bude zaviazaný rešpektovaním
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prípadných požiadaviek resp. pripomienok Slovenskej správy ciest, IVSe Žilina vo vzťahu k záujmom
cesty 1/11 a 1/12 v plnom rozsahu.
V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina zo dňa
01.08.2016 pod č.: KPUZA-2016/4470-12/58577/KOP:
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje
nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
l. Termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému
úradu Žilina, ktorá vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu
možných archeologických nálezov.
2. ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr.
objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov
keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite
ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

v zmysle stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina zo dňa 07.06.2016 pod č.:
3264/2016/6470/19919:
S predloženým technickým riešením predbežne súhlasíme, avšak dokumentáciu je potrebné v súlade
s uvedenými pripomienkami do stavebného povolenia a opätovne predložiť na odsúhlasenie.
- projektovú dokumentáciu žiadame podpísať a opečiatkovať
- v prílohách nie sú jasne vykreslené a označené existujúce cesty 1. triedy
- v dokumentácii nie sú uvedené čísla parciel, cez ktoré stavba prechádza
- predložiť PD SO 695 - 20.4 v dostatočnom rozsahu

žiadame predložiť aj súvisiace SO 695-20.2 Portály a základy, ktorého PD musí byť vypracovaná
v dostatočných podrobnostiach, aby sme sa mohli vyjadriť k technickému riešeniu
- v rámci SO 695-20.7 v lokalite Kožakov most, Skalité je uvažované so stavebným zásahom do
cestného telesa cesty I112. Žiadame predložiť detailný spôsob riešenie rozkopávky spevnenej časti
vozovky, charakteristické priečne rezy v mieste rozkopávky svahov cestného telesa pred a za mostom
a zároveň priečne rezy v mieste pretlakov s vyobrazením montážnych jám. V PD musí byť riešený
návrh spätných úprav cestného telesa a uvedené technické parametre. Po realizácii žiadame doložiť
dokumentáciu skutočného vyhotovenia s geodetickým zameraním.
- K realizácii stavebných prác pod mostom vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky (ŽSR),
Kožakov most a zároveň most v ochrannom pásme železničnej trate je potrebné stanovisko ŽSR
- SO 101-02.62 k objektu sme sa vyjadrili listom Č. 3264/2016/6470/13302 zo dňa 10.6.2016 spol.
BBF - elektro s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany - vyjadrenie zo dňa 24.06.2016
pod zn.: CS SVP OZ PN1916/55/ CZ 1764512016:
- Požadujeme dodržať prístupové pásmo od vodných tokov, ktoré je v zmysle zákona NR SR

č.364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) vo vzdialenosti min.5,OO m od brehovej čiary vodného
toku. Ochranné pásmo dotknutých vodných tokov je 4,00 m od brehovej čiary- platí pre súbeh
vedení s vodnými tokmi.

- v zmysle zákona 7/2010 je nutné k realizačným prácam vo vodných tokoch vyhotoviť povodňový
plán zabezpečovacích prác najneskôr do zahájenia realizačných prác s odsúhlasením na SVP š.p.,
OZ Piešťany (p.Uváčik, tel. 0903 460612) s nasledovným povolením OÚ OSoŽP - OŠSV Čadca.

- Na pozemky vo vlastníctve SR - SVP š.p., ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou požadujeme
najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah na odbore správy majetku OZ
Piešťany (platí pre zásah stavby ajednotlivých stavených objektov na pozemky v našom
vlastníctve).

- SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku
s vodným tokom v digitálnom formáte( dxf,dwg,dgn ...)

a predmetnú stavbu (križovania vodných tokov) je v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z.
o vodách (vodný zákon) potrebný súhlas OÚ OSoŽP - OŠSV Čadca.

- Prebytočnú vyťaženú zeminu ako i stavebný materiál počas výstavby neukladať a neskladovať vo
vodných tokoch.
K zahájeniu a ukončeniu prác požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I.
Púchov, Úseková kancelária Čadca (p. Pavel, tel. Č. 041/433 3385,0903269072).

v zmysle vyjadrenia Železníc SR Bratislava, Generálne riaditel'stvo, odbor
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expertízy zo dňa 09.08.2016 pod č.: 22559/2016/0420-2,
1. Splnit' požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR GR, Odbor investorský č. 21118/2016 zo dňa

27.06.2016.
2. Splnit' požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 299/2016-SŽTS/I07 zo dňa

27.07.2016.
3. Splnit' požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č.1811S0ZT/2016 zo dňa 30.06.2016.
4. Splnit' požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č.14-287/2016/SEE zo dňa

22.07.2016.
5. Pred začatím samotných prác je nutné vedenie vytýčiť, dohodnúť harmonogram prác a dozor

pri prácach v obvode dráhy, následne začiatok prác oznámit' správcom vedení SMSÚ ŽTS TO
Žilina ,pracovisku v Čadci p. Janákovi (0903 451263) a SMSÚ Žilina Ing. Barčík
(0903907681).

6. Pri križovaní trate je nutné dodržat' hÍbku osadenia chráničky pod niveletou kol'aje min. 2,5
m.

7. Je potrebné stavbu zosúladit' so stavbou ŽSR - s generálnym projektantom REMING
CONSUL T a.s ..

8. Počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR
a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej
prevádzky.
9. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy železničných zariadení ,ochranu žel. trate,
10. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené
realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
ll. Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
V zmysle vyjadrenia SSE - Distribúcia, a.s. Žilina zo dňa 15.06.2016 pod zn.:
4300043899:
l. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú.
2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako

odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: elektrická stanica v majetku
SSE-D, a.s

3. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona
251/2012 Z.z .. Pripojenie elektrickej prípojky Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok
pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho
poplatku na účet SSE-D.

4. Meranie elektriny bude umiestnené pri elektrickej stanici. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej
norme STN EN 60439, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a
obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný
rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na
sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom
prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky
508/2009 Z.z.

5. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné predložiť do SSE-D na schválenie projektovú
dokumentáciu (ďalej PD) NN prípojky a uzatvoriť so SSE-D pripojovaciu zmluvu . Bez
odsúhlasenia PD NN prípojky nebude možné uzatvorenie pripojovacej zmluvy a pripojenie na odber
elektriny.

6. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na
vlastné náklady.

V zmysle vyjadrenia SSE - Distribúcia, a.s. Žilina zo dňa 14.07.2016 pod zn.:
4600025949:
l. V predmetnej lokalite katastra mesta Čadca, obce Skalité a Svrčinovec podľa predloženej

výkresovej situácie sa energetické zariadenia: nachádzajú - skrine, trafostanice, podpemé body,
podzemné káblové vedenia NN a VN a nadzemné káblové vedenia VN.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012
Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od
krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajnéhovodiča na každú
stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu l meter). Pri realizácii
výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podpemých bodov a celistvosť
uzemňovacej sústavy.



strana: 9
Č.S.: OU-ZA-OVBP2-20 16, 032086-4'P<i1

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky vytýči
určený pracovník SSE-D z príslušného pracoviska - Stredisko údržby Čadca, p. Miroslav Pončka,
tel.: 0908 900 853.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom
pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na
príslušného Sú. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí
realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného
vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.

6. V súbehu a križovaní zemný ch vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. l.meter (na
každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme
za poškodenie Vášho zariadenia.

V zmysle vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 12.07.2016 pod č.:
TD/I138/ZAlKi/20 16:
v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovody a prípojky podľa zákresov.
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu je
prílohou stanoviska,

Všeobecné podmienky:
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy
44/b, 825 II Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP -D ( WW\v.spp-distribúcia.sk),

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plyn. Zariadení do vzdialenosti
100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hod.

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení, najmä
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stanovisko a výkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plyn. zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať
pre zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nie je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie Spp-O,

odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

keďže poškodenie zariadenia SPP-D , vrátane izolácie potrubia., musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. Č. 0850 III 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plyn. zariadení podať podnet na
SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia
uložiť podľa ustanovenia Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- E,
stavebník nesmie vochrannom pásme plyn. zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
v zmysle vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. zo dňa 08.07.2016 pod č.: 6611618243:
dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spol. - podmienky pre vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona Č. 351/20 II Z. z.) zároveň je
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potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona Č. 351/20 II Z. z. o ochrane proti rušeniu,
vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,

stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alalebo DIG! Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby),
vyzvať spol. Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. Rastislav Kubík,
Rastislav.kubik(a:telekom.sk; +421415001398

v zmysle §66 ods.7 zákona č.3 51120 II Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant,

zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.lO zákona č.35112011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,

upozorňujeme žiadateI'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DJGJ Slovakia , S.r.o. o zákone zriaďovania skládok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaríadení,

v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.

nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §66
zákona č.351120 II Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať
o nové vyjadrenie,

pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, S.r.o. na povrch terénu. Vzhľadom k tomu, že na
Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení,

vytýčenie polohy SEK spol. Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu
spol. alebo ju odovzdáte technikovi (Rastislav Kubík),

Umiestnenie stavby odsúhlasili bez pripomienok tieto dotknuté orgány:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar
hygienika rezortu záväzné stanovisko zo dňa 26.07.2016
18712/2016/D402-ÚVHR/47985,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Žilina - vyjadrenie
zo dňa 14.07.2016 pod č.: CPZA-OTS-2016/003867-104,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného
zboru - stanovisko zo dňa 05.09.2016 pod č.: PHZ-OOP4-2016/001632-004,
Okresný úrad Čadca, Odboru krízového riadenia - záväzné stanovisko zo dňa
24.06.2016 pod č.: OU-CA-OKR-2016/008030-002,
Obvodný banský úrad v Prievidzi - stanovisko zo dňa 18.08.2016 pod č.: 975-
2192/2016,
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja - vyjadrenie zo
dňa 28.07.2016 pod č.: 04804/2016/0DaÚP-2,
Energotel, a.s. - vyjadrenie zo dňa 08.07.2016 pod zn.: ETfMM161778,
Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zast. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. - vyjadrenie
zo dňa 13.07.2016 pod č.: B8-1469/2016,

vedúceho
pod zn.:
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Požiadavky vyplývajúce z vyjadreru dotknutých miest a obcí:
v zmysle vyjadrenia mesta Čadca pod zn.: VD/4010/2016/Mu zo dňa 29.07.2016 -
bez námietok
v zmysle záväzného stanoviska obce Skalité pod zn.: 864/2016 zo dňa 24.06.2016 -
bez námietok a pripomienok.
v zmysle záväzného stanoviska obce Svrčinovec pod zn.: 775/2016 zo dňa 24.06.2016

v mieste predpokladaných výkopových prác je uložené vedenie verejného
osvetlenia, požadujeme vytýčiť trasu tohto vedenia pred ich začatím a zabezpečiťjeho
ochranu pred poškodením,

pri výstavbe nezasahovať do chodníka.

Požiadavky vyplývajúce z posúdenia vplyvu navrhovanej stavby na životné prostredie:
Stavba a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie:
• v zmysle Rozhodnutia vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej

republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru
environmentálneho posudzovania (ďalej len "MŽP SR") v zisťovacom konani pod č.:
5613/2016-1.7/ml zo dňa 27.06.20164 o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D3
Svrčinovec - Skalité". Z tohto vyjadrenia vyplýva, že v rámci zisťovacieho konania
neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere
ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné
posudzovať podľa zákona.
Opatrenia na ochranu životného prostredia:
- v prípade výrubu stromov uprednostňovať náhradnú výsadbu oproti peňažnej náhrade,

ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, je
nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ Žilina najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení
a ponechať ho bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina.

Dňa 25.08.2016 MŽP SR vydalo záväzné stanovisko pod č.: 5613/2016-1.7/ml,
v ktorom sa konštatuje, že návrh k stavbe "Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité" je
v súlade so Zákonom Č. 24/2006 Z.z. a s vydaným rozhodnutím a s vydanýrni
opatreniami.

• v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva pod zn.: OU-CA-OSZP-
2016/007729 zo dňa 16.06.2016:
- nevyužitý odpad ponúkne na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový držiteľ odpadu
bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie územia podľa
stavebného zákona Č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov
- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí
jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie

nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle §97 ods.l písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
- ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby.

• v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie - štátna vodná správa pod zn.: OU-CA-OSZP-2016/007761 zo
dňa 25.07.2016:
- projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť so správcami verejných sietí (SPP,ST. SeV AK
Žilina, SVP š.p. Piešťany, ak sa v záujmovom území nachádzajú),
- v lokalite sa tiež môžu vyskytovať súkromné vodné zdroje jednotlivých občanov (evidenciu vedie
príslušný obecný úrad), alebo vodné stavby (ČOV a kanalizačné potrubia pre podnikateľské a rekreačné
objekty),
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- v prípade, že pri realizácii zámeru bude dochádzať k manipulácii s látkami škodiacimi vodám -
nebezpečnými látkami, musí byť plocha na ktorej sa bude s týmito látkami zaobchádzať spevnená,
nepriepustná a vyspádovaná tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd resp.
aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo
podzemných vôd.
- za predpokladu, že stavbou nebudú dotknuté vodohospodárske zariadenia a záujmy ochrany
povrchových a podzemných vôd a investor bude postupovať v súlade s ustanovením §39 (nakladanie
s nebezpečnými látkami) citovaného zákona o vodách, súhlasíme s realizáciou projektu.

• V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny pod zn.: OU-CA-OSZP-
2016/007738-002 zo dňa 20.06.2016:
Riešená lokalita sa nachádza na území, na ktorom v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny platí
l2!:YÝ stupeň ochrany. Súhlas s vydaním územného rozhodnutia za splnenia nasledovných podmienok:
- vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác spätne použiť na
povrchovú úpravu,
- dočasné skládky piesku na obsyp káblov, prípadne iného stavebného materiálu neumiestňovať do
alúvií miestnych tokov ana podmáčané lokality,
- počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene,
- v prípade nevyhnutného a odôvodneného výruby drevín rastúcich mimo les, je v zmysle § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a krajiny nutný súhlas orgánu ochrany prírody,
- prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade , že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.

6. Vyhradenie podrobnejších podkladov a projektovej dokumentácie:
ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom v zmysle ich stanovísk k
zadaniu stavby,
podľa § 58 ods. 1 Stavebného zákona žiadost' o stavebné povolenie spolu s
dokladovou časťou a predpísanou projektovou dokumentáciou v zmysle vyhlášky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podá
stavebník špeciálnemu stavebnému úradu, ktorým je Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave.

7. Námietky a pripomienky účastníkov konania: neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l Stavebného zákona v znení neskorších
predpisov 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto
lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
Predlžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predlženie času platnosti
rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie

Navrhovatel': Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., IČO: 35919001, so sídlom
Dúbravská cesta č. 14,841 04 Bratislava v zast. VÁHOSTAV - SK, a.s., IČO: 31 356648, so
sídlom Hlinská č. 40, 011 18 Žilina v zast. DOPRAVOPROJEKT a.s., IČO: 31 322 000, so
sídlom Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, podal na OÚ Žilina - OVBP dňa 20.07.2016
návrh, ktorý v dňoch 26.07.2016, 28.07.2016 a 10.08.2016 doplnil, na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité " v nasledovnom rozsahu
stavebných objektov: SO 695-20.3 Informačný systém diaľnice km 21,650-K.Ú - stavebná
časť, Optické prepojenie do OP Horelica; SO 695-20.4 Informačný systém diaľnice km
21,650-K.Ú - stavebná časť, Operátorské pracovisko Horelica; SO 695-20.5 Informačný
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systém diaľnice km 21,650-K.Ú - stavebná časť, Prípojka NN pre lSD; SO 695-20.6
Informačný systém diaľnice km 21,650-K.Ú - stavebná časť, Úpravy v križovatke ciest I111
a V12 vo Svrčinovci; SO 695-20.7 Informačný systém diaľnice km 21,650-K.Ú - stavebná
časť, Úpravy v lokalite Kožakov most v Skalitom; SO 695-20.8 Informačný systém dial'nice
km 21,650-K.Ú - stavebná časť, Úpravy pre hraničné obchodné miesto v Skalitom; SO 101-
02.62 Prípojka NN pred lSD a ROM, v k.ú.: Čadca, Svrčinovec, Skalité, na pozemkoch parc.
č.: neuvádza sa (líniová stavba).

OÚ Žilina - OVBP oznámením pod č.: OU-ZA-OVBP2-2016/032086-1/Pál zo dňa
08.08.2016 oznámil v súlade s ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 Stavebného zákona začatie územného
konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom jednotlivo a známym účastníkom konania
verejnou vyhláškou. Nakoľko navrhovaná stavba má byť súčasťou už územne umiestneného
úseku diaľnice D3, a to "Svrčinovec - Skalité", OÚ Žilina - OVBľ upustil od ústneho
pojednávania a určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie si pripomienok a námietok
k predmetu konania.

OÚ Žilina - OVBP pnptsom pod č.: OU-ZA-OVBP2-2016/032086-2IPál zo dňa
08.08.2016 v súlade s ust. § 140c ods. 2 Stavebného zákona zaslal MŽP SR Oznámenie
o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania,
Vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v záverečnom stanovisku MŽP
SR a projektovú dokumentáciu (na CD nosiči), ktorá bola súčasťou podaného návrhu.

OÚ Žilina - OVBP oznámením pod č.: OU-ZA-OVBP2-2016/032086-3/Pál zo dňa
08.08.2016 v súlade s ust. § 35 ods. 2 Stavebného zákona zverejnil na úradnej tabuli a taktiež
na svojej internetovej stránke kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
vyššie uvedenej stavby a súčasne oznámil, že rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní MŽP
SR pod č.: 5613/2016-1.7/ml zo dňa 27.06.2016 je verejne pristupné na internetovej stránke:
http://www .enviroportal. sklskleia/detail! dialni ca-d3 -svrcinovec-skali te-7 016-.

V konaní o umiestnení stavby bolo zistené, že návrh na vydanie rozhodnutia o
umiestnení stavby bol v súlade so zákonom doložený projektovou dokumentáciou. Súčasťou
dokumentácie boli záväzné stanoviská mesta Čadca, obce Svrčinovec a obce Skalité
a vyjadrenia, stanoviská od dotknutých orgánov citované vo výrokovej časti rozhodnutia.
Tieto boli posúdené, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe oznámenia o začatí územného konania zaslali svoje stanoviská: Obvodný
banský úrad v Prievidzi pod č.: 975-219212016 zo dňa 18.08.2016 aMŽP SR pod č.:
5613/2016-1.7/ml zo dňa 25.08.2016. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne
pripomienky a námietky k predmetu návrhu.

OÚ Žilina - OVBP 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.

Na základe vyššie uvedeného OÚ Žilina - OVBľ rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

-- -----
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možno sa, podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1976
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, odvolať do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia na OÚ Žilina - OVBP, so sídlom A. Kmeťa č. 17,010 01
Žilina.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia
podľa osobitného predpisu, a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia
rozhodnutia.

O odvolaní rozhodne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so
sídlom v Bratislave.

Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

\).\\ \

Ing. Pa~ol V~dál'ik \
vedúci odboru . J

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 Stavebného zákona a
musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta Čadca, obce Skalité, obce
Svrčinovec a OÚ Žilina - OVBP a na internetovej stránke Okresného úradu Žilina, posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca, obec Skalité a obec Svrčinovec bezodkladne
oznámia skutočnost' o vyvesení a zvesenÍ tohto oznámenia OÚ Žilina - OVBP.

Vyvesené do: 1,'7-. 1)· //1f;/
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie azvesenie:

/ir=:':
/-1- 'i?!-(Y>·Vi-1>7

/
Doručí sa: //

/

1. Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta č. 14,841 04 Bratislava
v zast. DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,

2. Mesto Čadca - primátor mesta, Námestie Slobody 30, 022 Ol Čadca,
(+ jeden exemplár na vyvesenie),

3. Obec Svrčinovec - starostka obce, 023 12 Svrčinovec č. 858,
(+ jeden exemplár na vyvesenie),

4. Obec Skalité - starostka obce, 023 14 Skalité č. 598
(+ jeden exemplár na vyvesenie),

Zvesené dňa:

Na vedomie:
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - sekcia cestnej dopravy a

pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava,
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika

rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Ži lina, Hviezdoslavova č. 48, 010 Ol Žilina,
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7. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia, odbor hodnotenia
a posudzovania vplyvov, Nám. Ľudovíta Štúra Č. 1,81235 Bratislava,

8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova Č. 8,
83247 Bratislava,

9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova Č. 2,
812 72 Bratislava,

10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Žilina, Oddelenie
telekomunikačných služieb, Kuzmányho Č. 26, 012 23 Žilina,

ll. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova Č. 91, 022
01 Čadca,

12. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova Č. 91, 022 Ol Čadca,
13. Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor; Palárikova (95, 022 O1 Čadca,
14. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna správa

ochrany prírody a krajiny), ul. Horná Č. 2483, 022 01 Cadca, .
15. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna vodná správa),

ul. Horná Č. 2483, 022 Ol Čadca,
16. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna správa

v odpadovom hospodárstve), ul. Horná Č. 2483, 02201'Čadca,
17. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti ci životného prostredia v Čadci (štátna správa

ochrany ovzdušia), ul. Horná Č. 2483, 022 Ol Čadca,
18. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského Č. 28 B, 974 01 Banská Bystrica
19. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody

v Námestove, Správa Chránenej krajinnej oblasti KYSUCE, U Tornali Č. 1511,022 Ol Čadca,
20. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej Č. 10, 971 22 Prievidza,
21. Krajské riaditeľstvo PZ SR - krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho Č. 26, Ol O75 Žilina,
22. Okresné riaditeľstvo PZ SR - ODI, Palárikova Č. 977/25, 022 O1 Čadca,
23. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie Požiarnikov Č. l, Ol OO1 Žilina,
24. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, ul. A. Hlinku Č. 4, 022 01 Čadca,
25. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie Č. 19,010 Ol Žilina,
26. Žilinský samosprávny kraj - odbor dopravy, Komenského Č. 48, 011 09 Žilina,
27. Slovenská správa ciest, Miletičova Č. 19,82619 Bratislava,
28. Slovenská správa ciest IVSC, M. Rázusa Č. 104,01001 Žilina,
29. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
30. Lesy Slovenskej republiky, Š.p., OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej Č. 2207,022 Ol Čadca
31. SVP, Š.p., Nábrežie I. Krasku Č. 834/3,921 80 Piešťany, .
32. SEVAK, a.s., Bôrická cesta Č. 1960,01057 Žilina,
33. spp - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
34. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke Č. 2927/8, 01047 Žilina,
35. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry - Sever, Poštová Č. 1,01008 Žilina,
36. Energotel, a.s., Jána Milca Č. 44, 010 Ol Žilina,
37. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta Č.

21,97405 Banská Bystrica (Orange Slovensko, a.s.),
38. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova Č. 8, 813 61

Bratislava l,
39. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditel'stvo Žilina, ul. 1. mája Č. 34, 010 Ol Žilina,

clo:
40. spis.


