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V Čadci dňa 24.10.2016

VD/S 143/20 16/Ja

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby,
ktorý dňa 14.09.2016 podal
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje ZLINPROJEKT
a.s., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

rozhodnutie

o umiestnení

stavby

INS VDSL Čadca Hollého 17
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 353/1,380,388,389/1,1791,
katastrálnom území Čadca podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

1792 v

Popis stavby:
Predmetom stavby je výstavba optického pripojenia a pripojenie nového skriňového tozvádzača
typu MSAN (technologický kabinet KSBM II/2015, 1660x1430x970 mm) z plánovanej trasy
optického pripojenia pre BTS CA_HVZ Slovak telekomu, a.s. v Čadci: V celom priebehu trasy
budú do káblovej ryhy položené HDPE rúry a metalický kábel. Do HDPE rúr bude dodatočne
zatiahnutý optický kábel.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 35311,380,388,389/1,1791,1792
katastrálnom území Čadca podľa situácie, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí
prílohu tohto rozhodnutia.

v

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorú
vypracovala Ing. Pŕemysl Zlobický, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú
byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
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4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532í2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
5. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú

podmienky osobitných predpisov.

8. Podľa § 75 ods. l stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
9. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a
zariadení íplynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, vodovody a kanalizácieí
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.
10. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
podmienkach uvedené inak, v súlade s Shll~N
73 6005. Po predchádzajúcom vytýčení,
zdokumentovať všetky dotknuté vedenia! s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých
vedení, resp. miest napojení.
I
ll. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
13. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
14. Dodržať podmienky Mesta Čadca - refel"át dopravy:
-

pred realizáciou stavebných prác požiadať o zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií
a chodníkov dotknutých stavbou v zmysle § 7 a 8 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v platnom z~enÍ
I

15. Dodržať podmienky Mesta Cadca - referát správy majetku:
dodržať ochranné pásma už jestvujúcich sietí v území
nesťažiť prístup k sieťam v prípade ich opráv
ak dôjde počas realizácie stavby k poškodeniu už jestvujúcich sietí poprípade iných nehnuteľností,
budú opravené na náklady stavebníka
územie po vykonaní všetkých prác bude dané do pôvodného stavu
16. Dodržať podmienky Mesta Čadca - referát životného prostredia a odpadového hospodárstva:
predloženej PD nie je uvedená požiadavka na výrub stromov alebo krovín (nepredpokladá sa
likvidácia trvalej zelene alebo výrub stromov), preto, ak bude nutné výrub drevín uskutočniť, je
potrebné, aby o súhlas s výrubom drevín v záujmovom území stavby (výkopu) investor požiadal 30
dní pred termínom výrubu drevín príslušný orgán ochrany prírody (Mesto Čadca). K žiadosti
doloží právoplatné stavebné povolenie na realizáciu stavby a uvedie presný počet a druh drevín s
ich vzrastovýrni charakteristikami (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou - stromy, alebo
ko1mý priemet korún krov v m'') a v grafickej prílohe vyznačí miesto ich rastu, aby bolo možné
dreviny identifikovať priamo v teréne
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pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zeleni je potrebné vylúčiť poškodenie koreňového
systému drevín rastúcich v blízkosti výkopu, aby nedošlo k poškodeniu koreňov a tým k narušeniu
ich vitality a stability. Výkop uskutočňovať ručne.
k žiadosti o súhlas s výrubom drevín je potrebné doložiť návrh vegetačných úprav, v ktorom bude
vyriešená náhradná výsadba drevín po uskutočneni výrubu drevín
po zahrnutí výkopov je investor povinný uviesť verejnú zeleľí.do pôvodného stavu, to znamená
zarovnanie terénu vrátane rozprestretia vrchnej humusovej vrstvy a výsevu trávy a tiež
uskutočnenia náhradnej výsadby drevín
v prípade poškodenia drevín alebo ich koreňového systému je investor povinný vykonať potrebné
revitalizačné opatrenia, prípadne náhradu škody (V zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, v znení zmien a doplnkov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Čadca o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca, č. 58/2007).
17. Dodržať podmienky OR PZ - Okresný dopravný inšpektorát Čadca:
v ďalšom stupni bude vypracovaná PD pre stavebné povolenie, ktorá bude obsahovať taktiež
projekt organizácie dopravy spracovaný projektantom spôsobilým v oblasti dopravy, vypracovaná
PD musí byť zaslaná na schválenie na ODI OR PZ v Čadci
18. Dodržať podmienky OÚ Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie:
počas stavebných prác dbať na ochranu jestvujúcej zelene
prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov ana 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.
19. Dodržať podmienky SEVAK, a.s.:
navrhovanou stavbou dôjde ku kolízií s našimi vodohospodárskyrni
vedeniami - vodovodné a
kanalizačné potrubia: verejný vodovod DN 80 LT, DN 80 oe a verejná kanalizácia DN 300 KN.
DN 300 PVc. DN 300 BT ako i vodovodné a kanalizačné prípojky. Vodovodné a kanalizačné
prípojky sú vo vlastníctve jednotlivých nehnuteľností. Potrubia sú orientačne vyznačené v
situáciách (výstup z GIS), ktoré tvoria prílohu nášho vyjadrenia.
žiadame pred zahájením prác vytýčiť predmetné vedenia na tvare miesta. Vytýčenie je možné
objednať u našej a.s. za úhradu. V miestach križovania a v súbehoch dodržať STN 73 6005. K
prácam v kolíznych miestach prizvať našich zástupcov: Vladimír Húšťava - majster vodovodov č.t.
0905 850620; Ivan Sucháň - majster kanalizácií Č.t. 0905 914217 ešte-pred zasypaním ryhy za
účelom ochrany našich vedení. Záznamy o kontrole uviesť do stavebného denníka- doklad ku
kolaudácií stavby.
práce v ochrannom pásme vodovodov a kanalizácií vykonávať ručne tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu. Ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou
vodorovnou vzdialenosťou t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany
ods.2 S19 zákona NR SR č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
20. Dodržať podmienky spp - distribúcia, a.s.:
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavební
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 formulára
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
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stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas reaiizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania 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 stavenisko 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 zariadeni v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred 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 zariadenia SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 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
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 Ol
v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je
možné umiestií.ovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.
pri použití pretlaku požadujeme vykonať v mieste križovania s plynovým potrubím sondu, aby
bolo možné skontrolovať či nedošlo k narušeniu plynovodu.
21. Dodržať podmienky SSE - Distribúcia, a.s.:
od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného
vodiča na každú stranu 1O.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu
1meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1meter) Pri realizácii výkopových prác,
žiadame neporušiť celistvosť uzemií.ovacej sústavy.
pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup
prác na príslušnom stredisku údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v
majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska údržby 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.
v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. l
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedárne za poškodenie Vášho zariadenia.
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22. Nakoľko ide o práce na stavbe, v okolí ktorej je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je povinný
stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti.
23. Pri realizácii stavby vo všetkých exponovaných a stiesnených polohách výkopové zeminy dočasne
uskladňovať na vhodných plochách, aby nedochádzalo k zužovaniu prejazdových komunikácii
a trás. Minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty
a stavby.
24. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch v svislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.
25. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania.
26. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu
a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov
o náhrade škody.
27. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
28. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie okrem iného doložiť aj po realizačné vyjadrenia jednotlivých
správcov sietí.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
MDVaRR SR- Útvar hlavného hygienika rezortu; MsÚ - referát dopravy; MsÚ - referát správy
majetku; MsÚ - referát životného prostredia a odpadového hospodárstva; Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Čadci; OR PZ - Okresný dopravný inšpektorát Čadca; Okresný
úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný
odbor; Orange Slovensko, a.s; Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.; SPP - distribúcia, a.s.;
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
v priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

Upozornenie:
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. O správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Stavbaje umiestnená v súlade s platnou územnoplánovacou

dokumentáciou Mesta Čadca.
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Odôvodnenie:
Dňa 14.09.2016 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava v zastúpení
ZLINPROJEKT a.s., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín návrh na vydanie územného rozhodnutia na
stavbu "INS VDSL Čadca Hollého 17" umiestnenú na pozemkoch register "C" parc. Č. 353/1,380,
388,389/1, 1791, 1792 v katastrálnom území Čadca podľa priloženej situácie. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie.
Stavebný úrad oznámil dňa 22.09.2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň18.10.2016, o výsledku ktorého bol spísaný
záznam. Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4
stavebného zákona.
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.
Stanoviská oznámili:
MDVaRR SR- Útvar hlavného hygienika rezortu; MsÚ - referát dopravy; MsÚ - referát správy
majetku; MsÚ - referát životného prostredia a odpadového hospodárstva; Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Čadci; OR PZ - Okresný dopravný inšpektorát Čadca; Okresný
úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný
odbor; Orange Slovensko, a.s; Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.; SPP - distribúcia, a.s.;
Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky Č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v
navrhovanej trase líniovej stavby podľa predloženej situácie
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,02201 Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčer
í riadnych opravných prostriedkov.
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Poplatok:
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.

Príloha pre navrhovateľa:
overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta :na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
. .:.:~',.o.~oo:.: o.:.

Vyvesené dňa: .

.A~:..\~.:...2.9.t~

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves

.

zvesenie rozhodnutia.

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28,817 62 Bratislava
2. ZLINPROJEKT a.s., Palackého súp. Č. 85/5,911 01 Trenčín
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase líniovej ,
stavby podľa predloženej situácie - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného
zákona
Dotknuté orgány
4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu,
oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova súp. Č. 48, O 10 O 1 Žilina
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
8. Okres~é riaditel'stvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca,
Palárikova súp. Č. 977, 022 O 1 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O 1 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
ll. Orange Slovensko, a.s., Metodova súp. Č. 8,821 08 Bratislava
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, Oí O 57 Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DrČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretar.iat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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