MES T 0

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2371/2018/St

V Čadci dria 31.05.2018

ĹIZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č". 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v azemnom konani posndil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby,
ktorý dfia 02.05.2018 podali
doe. Ing. Michal Varmus, PhD., Podzávoz 2714, 022 01 Čadca,
MUDr. Zuzana Privarová, Stred 946, 023 11 Zákopčie
(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Rodinný dom a garáž
na pozemku register "C" parc. č". 13795/35 v katastrálnom fizemi Čadca.
Popis stavby:
Návrh rieši umiestnenie stavby stavby rodinného domu a garáže. Rodinný dom je navrhovaný
ako čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Rodinný
dom bude napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu novonavrhovanými
prfpojkami, pristup je po jestvujficej miestnej komunikácii. Garáž je navrhovaná ako nepodpivničená,
jednopodlažná, zastrešend valbovou strechou s dvoma garážovými státiami.
Objektová skladba:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Vodovodná prfpojka
SO 03 Kanalizačná prfpojka
SO 04 Elektrická pripojka
SO 05 Spevnené plochy
SO 06 Dvojgaráž
SO 07 Oplotenie
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 v katastrálnom fizemf Čadca,
ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvori prilohu tohto rozhodnutia.
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2. Projektová dokumentácia stavby (d'alej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie (§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona).
3. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých
druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby a statické posúdenie stavby.
4. Stavba rodinného domu bude čiastočne podpivničená, s dvoma nadzemnými podlažiami,zastrešená
valbovou strechou.
Rodinný dom:
• stavba RD bude pôdorysných rozmeroch 16,50 x 9,0 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = 463,75 m.n.m = úroveri podlahy I. nadzemného podlažia,
• &oven' terénu pred vstupom do I. PP —2,900 m od ± 0,000 m, Aroveri terénu pred vstupom na
I. NP —0,150 od ± 0,000 m,
• výška hreberia strechy bude v úrovni + 6,950 m od ± 0,000 m,
• stavba bude umiestnená: 2,41 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 13795/1
2,49 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 13795/34
46,55 m od hranice s pozemkom miestnou komunikáciou.
Dvojgaráž:
• stavba garáže bude pôdorysných rozmeroch 9,2 x 6,7 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = 463,75 m.n.m = &oval podlahy garáže,
• výška hreberia strechy bude v firovni + 4,545 m od ± 0,000 m,
• vbýška rimsy bude v firovni + 2,355 m od ± 0,000 m,
• stavba bude umiestnená: 0,65 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 13795/1
2,61 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 13795/34
6,0 m od hranice s pozemkom miestnou komunikáciou.
5. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Elektricka energia — zemnou NN pripojkou (kábel CYKY-J 5x4) napojenim z obecnej
sekundárnej siete z jestvujúceho JB podperného bodu vedenia NN siete.
Zásobovanie
vodou - vodovodnou pripojkou napojenou na verejný vodovod D 110 umiestnený
•
v miestnej komunikácii, v správe SEVAK a.s., Zilina,
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou zaústenou do verejnej kanahzácie DN 300 PVC
umiestnenej v miestnej komunikácii, v správe SEVAK a.s., Žilina,
• Vykurovanie — zdroj tepla bude tepelné čerpadlo typu vzduch — voda.
6. Povrchovádažd'ová voda bude zaústená do vsakového systému na pozemku investora.
7. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebnik dokladovať rozhodnutie o vyŕiati
pozemku pod navrhovanou stavbou z PPF, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný
odbor.
8. Vjazd z miestnej komunikácie p.č. C KN 8589/2 v k.ú. Čadca na pozemok p.č. C KN 13 795/35
v k.ú. Čadca bude zriadený za dodržania týchto podmienok:
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať na vlastnom pozemku tak, aby
nevytekah na miestnu komunikáciu.
• Vjazd zrealizovať podra projektovej dokumentácie overenej v územnom konarn.
• Zachovať jestvujúce odvodnenie komunikácie.
• Vjazd napojit' v nivelete jestvujúcej komunikácie.
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9. Síibeh a križovanie s dotknutými jestvujficimi vedeniami navrhmiť, ak nie je v d'alšich
podmienkach uvedene inak, v sfilade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajficom vytýčeni, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni.
10. Pred spracovanim d'alšieho stupfia PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedeni a zariadeni jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržať
prislušné STN, ochranné pásma jestvujficich vedeni a ich pripadné pripomienky dané pri vytýčeni.
Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
V priebehu fizemneho konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky
ani pripomienky.
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dfia nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
Umiestnenie stavby nie je v kolfzii s platným OPN Mesta Čadca.
Othivodnenie:
Dfia 02.05.2018 podali navrhovatelia doe. Ing. Michal Vannus PhD., bytom Podzávoz 2714,
022 01 Čadca a MUDr. Zuzana Privarová, bytom Stred 946, 023 11 Zákopčie návrh na Cizemne
rozhodnutie na umiestnenie stavby „Rodinný dom a garde na pozemku register "C" pare. 6. 13795/35
v katastrálnom fizemi Čadca.
Stavebný Arad oznámil začatie fizemného konania všetkým známym fičastnikom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu síičasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovanim na den 31.05.2018, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Očastnici konania:
- doe. Ing. Michal Varmus, PhD., MUDr. Zuzana Privarová, znárni aj neznámi vlastnici pozemkov
register "C" pare. 6. 13795/34, 13795/1 v k.ú. Čadca
Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené.
Stavebný Arad posfidil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné pro stredie, resp. že týmto hradiskárn
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby je v sillade so schválenou Azemno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté
iizemie a projektovd dokumentácia pre Azemné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu podra ustanoveni vyhlišky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavithch na stavby uživane osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v platnom zneni proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dni odo dfia doručenia rozhodnutia podanim na Mesto
Čadca /adresa: Mestský Arad, Namestie slobody 30, 022 01 Čadcal.
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V zmysle § 47 ods. 4 zdk.č. 71/1967 Zb. o správnom konani v platnom zneni je toto
rozhodnutie preskfimaterné sítdom po vyčerpani riadnych opravných pro striedkov.
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Dora& sa:
Očastnici konania
1.doc. Ing. Michal Varmus, PhD., Podzdvoz sfip. č. 2714, 022 01 Čadca
2. MUDr. Zuzana Privarovd, Stred sap. Č. 946, 023 11 Zdkopčie
Ostatným fičastnikom konania známym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C' pare.
Č. 13795/34, č. 13795/1 v katastrálnom Azemi Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou
podra § 42 ods. 2 stavebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dnf na firadnej tabuli
Mestského Aradu v Čadci.
Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sdp. Č. 95, 022 01 Čadca
7. Severoslovenské voddrne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sfip. 6. 1960, 010 57 Žilina
8. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke sfip. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
Toto rozhodnutie musi byť vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je driom doručenia.
VYVESENt DŇA
'•

ZVESENt DŇA:

mEsTo
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyve me a zvesenie

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 59 pism. a ods. 1 vo výške 40.00 bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankov6 spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Bit: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Nitmestie slobody 30, PSt: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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