MESTO

(LI ADC A
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/804/2018/Mu

V Čadci dria 18.05.2018

ÚZEMNÉ ROZHODNUT IE

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o nzemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni
stavby, ktorý dria 17.01.2018 podal
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka 1, 017 01 Povaiská Bystrica,
ktorčho zastupuje PROMA, s.r.o., Ing. Janka Milučká, Bytčicki 3492/16, 010 01 Žilina
(d'alej len "navrhovater), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Pripojka vysokčho napätia
pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci
SO 14 Pripojka VN
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Stavba obsahuje:
Nový rozvádzač VN a tým aj transformátory T1.1, T 1.2 trafostanice v novom objekte budn
prepojené podzemným káblovým vedenim vychádzajúcim z pora VN rozvádzača existujncej rozvodne
VN, ktorá je vo vlastnictve SSE — D. Dĺžka novej káblovej pripojky VN je cca 1480 m. V miestach
kde hrozi mechanické poškodenie, budú VN krible uložené do chráničky. Uloženie káblov bude
realizované v snčinnosti s výstavbou novej komunikácie a rekonštrukciou existujúcej komunikácie.
Členenie stavby na stavebné objekty
SO 14 Pripojka VN
Pre umiestnenie a projektová dokumentáciu stavby sa určujá tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /d'alej DSP/ bude akceptovat'
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§. 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./.
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2. V d'alšom stupni bude projektová dokumentácia stavby skoordinovaná so stavbou D3 Čadca,
Bukov — Svrčinovec (investor NDS a.s. Bratislava) a stavbou ŽSR Modernizácia koridoru, štátna
hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kvsucou (mimo), (investor ŽSR)
3. Podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržať v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorf
neoddeliternú sučasť tohto rozhodnutia:
4. Súbeh a križovanie s dotIcnutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v d'alšfch
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčeni, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni.
5. Pred spracovanfm d'alšieho stupila PD je potrebné požiadaf o presné vytýčenie všetIcých
podzemných vedeni a zariadenf /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble
/
jednotlivých správcov vedenf za ich odborného dozoru, dodržať prislušné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedenf a ich pripadné pripomienlcy dané pri vytýčeni.
6. Nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez suhlasu ich
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránené záujmy účastnikov
konania.
7. V DSP dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR — odbor dráhový stavebný uprad:
• Stavba bude realizovaná podra dokumentácie overenej MDV SR, pripadné zmeny nesmú byť
realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
• Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušend stabilita a odvodnenie železničného telesa.
• Stavba mug byt' zabezpečená proti dynamickýrn fičinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
• Stavba v ochrannom pásme dráhy musf vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym
predpisom.
• Po ukončenf prác uviesť terén v blizkosti dráhy do primerane piivodného stavu.
• Stavebnik je povinný pred začatim prác v ochrannom pásme dráhy prerokovať a dohodnuť postup
a podmienky realizácie prác s prevadzkovaterom dráhy — ŽSR, GR Klemensova 8, Bratislava
vrátane zistenia pripadnej existencie podzemných vedenf a zariadenf dráhy na stavbou dotknutom
pozemku.
• Vlastnik (užívater) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej
prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylfičený
nepriazdnivý vplyv stavby na dráhu.
8. V DSP dodržat' podmienky ŽSR OR Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky
• Dodržaf ZZ č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajšich podzemných elektrických vedeni a nad
týmito vedeniami je zakázané zriad'ovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty
a použivať osobitne fažké mechanizmy.
• Dodržať ZZ č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajšfch podzemných elektrických vedeni a nad
týmito vedeniami je zakázand vykonávať bez predchadzajuceho salasu prevádzkovatera
elektrických vedeni zemné práce a in& činnosti, ktoré by mohli ohrozif elektrické vedenia,
spdahlivosť a bezpečnosť prevádzky, pripadne sťažif pristup k elektrickým vedeniam.
• Na existujúce podzemné vedenia dodržaf ZZ č. 251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho
podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných
káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto
vzdialenosť je 1 m pri napati do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky.
• Dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 § 3 čl. 3a — od vonkajšieho okraja telesa železničnej
dráhy a stavieb, konštrukcii a pevných zariadeni, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu
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dodržať vzdialenosť 3 m.
Pred začatim stavebných prác vykonať presné vytýčenie podzemného vedenia, pripadne
realizovanie dozoru pri výkopových prácach, ktoré je možné objednat'.
V pripade kolizie je potrebné PD upraviť tak, aby boli dodržané podmienky uvedené v predošlých
bodoch.
V pripade poškodenia podzemného káblového vedenia VN 6 kV budii všeticy náklady spojené
s jeho odstraflovanfm vyúčtované zhotoviterovi prác.

9. V DSP dodržat' podmienky žSR OR Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
• V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedeni v správe OR Žilina SOZT.
Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacich a oznamovacich zariadeni, ktoré v prevádzky
schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy.
• Pre spresnenie trasy podzemných vedeni je potrebné ich vytýčenie — OR Žilina SOZT
v dostatočnom časovom predstihu pred začatim prác.
• Nakorko dochádza k viacerým koliziam uvedenej stavby s podzemnými vedeniami v správe OR
Žilina, musia byť tieto vedenia preložené mimo záujmové územie stavby. Prekládka vedeni musi
bye realizovaná firmou s oprávnenim v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. a na základe projektovej
dokumentácie, lctorú zabezpeči investor stavby na svoje náklady. PD musi bye vypracovaná
oprávneným projektantom pre zabezpečovacie zariadenia v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z.
s dodržanim platných STN, predpisov a nariadeni pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m ako
aj STN 73 6005) Projekt riešiaci prekládku vedeni musi bye predložený na odsúhlasenie OR žilina
SOZT.
• Pri prekládke podzemných vedeni v správe OR Žilina SOZT, v predstihu pred zahájenim prác
zaslať na OR Žilina SOZT úpiný technologický postup preldádky podzemných vedeni.
• Prepnutie podzemných vedeni vykonať na základe technologického postupu zhotovitera
(schváleného OR žilina SOZT) pod dozorom zodpovedného zarnestnanca OR Zilina SOZT na
základe potrebného výlukového dokumentu.
• Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedeni nesmie zriad'ovať skládky, spevnené
plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
• Zhotoviteĺ musi dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme
káblov (1,5 m/ako aj STN 73 6005).
• V pripade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho,
zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie
zhotoviteĺovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a dopineni
niektorých zákonov. Zhotoviter bude znášať všetky náklady spoj end s poškodenim
verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzenim prevádzky železničnej
infraštruktúry a náklady spojené s odstránenim poškodenia.
• Nesmie byt' zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedeni bez súhlasu správcu.
10. V DSP dodržať podmienky SSE — Distribúcia:
• balši stupefy' PD predložiť na odsúhlasenie SSE — D
11. V DSP dodržať podmienky SeVaKu a.s. Žilina
• V záujmovom územi sa nachádzajú siete v správe SeVaK a.s.. Akceptovať polohu
vodohospodárských zariadeni, pred zahájenim zemných prác priamo v teréne vytýčiť podzemné
vedenia.
• Dodržať STN 736006 a ochranné pásno verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle
zákona 442/2002 § 19. zb.z. odst. 2a — t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného olcraja vodovodného
a kanalizačného potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500
mm (vrátane) a 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia
na obidve strany pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je
zakázané, vykonávať zemné práce, stavby umiestriove konštrukcie — iné podobné zariadenia,
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vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú pristup k verejnému vodovodu a kanalizácii alebo ktoré by
mohli ohrozif ich technický stay.
12. V DSP dodržať podmienky SPP — Distribúcia
• Pred realizáciou zemných prác požiadať o presné yytýčenia existujúcich plynárenských zariadeni
• Oznámif začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni
• Dodržať platnú legislativu : STN 733050, STN 736005, zákon o energetike a ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 70201, TPP 90601
13. V DSP dodržať podmienky Slovak Telekom a.s.
• Pred realizáciou zemných prác požiadať o presné yytýčenia existujúcich zariadeni
14. V DSP dodržať podmienky Obvodného úradu ŽP v Čadci
• Odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz lcrajiny a podra potreby bude
zabezpečené jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
• Odpady yyprodukovand počas stavby investor (alebo dodávater) stavby odovzdá oprávnenému
subjektu alebo zabezpeči ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadeni alebo na
povolenej skládke
• Ku kolaudácii stavby investor predloži relevantne doklady od dodávatera stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby
• Investor (alebo dodáyater) stavby zavedie evidenciu odpadov yznilcnutých počas realizácie stavby
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch a druhy odpadov zaradi podra platného Katalagu odpadov.
• Počas stavebných prác dbat' na ochranu brehových porastov toku Čierfianka a Čadečanka
• Prebytočnú výkopovú zeminu neuldadať do alúvii miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národného významu, v pripade, že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke
TKO
15. V d'alšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstayby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatiyne vplyvy uskutočŕiovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
Zo strany účastnikov konania neboli v územnom konani yznesené žiadne pripomienky ani
námietky, pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre
umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby.
Toto razhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dria nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti &la 27.07.2007.
OD6VODNENIE
Di% 17.01.2018 podal navrhovater: SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.,
Robotnicka 1, 017 01 Poyažská Bystrica, ktorého zastupuje PROMA, s.r.o., Ing. Janka Milučká,
Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina, návrh na vydanie fizemného rozhodnutia pre stavbu: Pripojka
yysokého napätia pre yýrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci,
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SO 14 Pripojka VN na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedenýrn dŕiom bolo začate dzemne
konanie.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s ust. § 36 stavebneho
zákona oznámilo začatie dzemného konania všetkým znárnym fičastnikom konania a súčasne nariadilo
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojene s miestnym zisfovanim na den'. 23.02.2018.
Ostatným fičastnikom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani. tréastnici konania ako aj dotIcnute orgány boli upozorneni, že svoje
stanoviská mau uplatnif najneskôr na ústnom konani inak sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebneho zákona
má za to, že s návrhom z hradiska nimi sledovaných záujmov salasia. Zároveili boli upozorneni, že
podra § 42 ods. 5 stavebneho zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky a pripomienky,
ktore neboli uplatnene v prvostupflovom konani v určenej lehote, hoci uplatnene mohli byt'.
V uskutočnenom územnom konani bob návrh na vydanie územneho rozhodnutia preskúmaný
z hradisk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebneho zákona a prejednaný s fičastnikmi konania
a dotknutými orgánini, ktore hája verejný záujem v zmysle platných prdvnych predpisov.
V priebehu územneho konania zo strany dčastnfkov konania a dotknutých orgánov štatnej
správy neboli vznesene žiadne namietky, pripomienky boli akceptovane a sú zapracovane do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný Arad posúdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebneho zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životne prostredie, resp. že týmto hradiskám
neodporuje, ani Iivotne prostredie neohrozuje.
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebneho zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnosf, ak v tejto lehote bude podaná žiadosf o vydanie stavebneho
povolenia.
Toto rozhodnutie stráca platnosf (Mom, ked' stavebnému úradu bude doručene oznámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktoremu sa rozhodnutie
vzfahuje.
Stavba nie je v kolizii s platnou dzemno - plánovacou dokumentáciou mesta (fJPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestskeho zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dfía 27.07.2007.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona se. 71/1967 Zb. o správnom konani v znenf neskoršich predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca
/adresa: Mestský Arad, oddelenie dopravy, OP, stavebneho poriadku, výstavby, rozvoja mesta a
služieb, Nárnestie slobody 30, 022 01 Cadca/. Toto rozhodnutie nie je možne preskfunať súdom podra
zákona č. 99/1963 Zb. Občianslcy súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol
vyčerpaný riadný opravný prostriedok.
RQ't7

ng. Mil GURA
primá or mesta
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Priloha pre navrhovatel'a:
• overená projektovd dokumentdcia pre územné konanie
Dorn& sa:
1:1častnici konania
1.SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., RobotrAcka súp. 6. 1, 017 01 Považskd
Bystrica
2. PROMA, s.r.o., Bytčickd súp. č. 3492/16, 010 01 Žilina
3. Mesto Čadca, v zastúpenf primátorom, Námestie slobody súp. č. 30, 022 01 Čadca
4. Národnd diarničnd spoločnose, a.s., Daravskd cesta súp. 6. 14,841 04 Bratislava
5. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - sidl. Žarec
Nakorko sa jednd o líniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konanf. Rozhodnutie musi
bye vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského Aradu v Cadci.
Dotknuti orgány
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy, odbor
dráhový stavebný drad, Námestie slobody súp. 6. 6, 810 05 Bratislava
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regiondlneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácii a investičných projelctov, Námestie slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava 15
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Paldrikova sap. č. 1156, 022 01 Čadca
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., B6rickd cesta sup. 6. 1960, 010 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešfany, Nábrežie I. Krasku sup. 6. 3,
921 80 Piešeany
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 Žilina
16.železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo Žilina, 1. mdja súp. č. 34, 010 01 Žilina
17.železnice Slovenskej republiky, Odbor expertízy, Klemensova súp. č. 8, 813 61 Bratislava

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
defi lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.

VYVESENt DNA:

ZVESENt DŇA:

IESTO ČADC

•

,

Pečiatka a podpis orgdnu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskorgich predpisov položky 59 pism. a ods. 2 vo
vy§ke 100.00 E bol zaplatený.
Bankovč spojenie: VĹJB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Z. 0.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
DIČ: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

