MESTO

Č ADCA

Č. j.: VD/5897/2017/St

V Čadci diia 09.11.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v fizemnom konanf posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni
stavby, ktorý di% 02.10.2017 podali
Ing. Štefan Privara, Milošová 1918, 022 01 Čadca,
Mgr. Mária Privarová, Milošová 1918, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater"), a na záldade tohto posfidenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. 6. 14292/1 v katastrálnom fizemi Čadca.
Popis stavby:
Návrh rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinný dom je navrhnutý ako podpivničený,
s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Stavba bude zásobovaná vod9u
vodovodnou pripojkou zo studne, odkanalizovaná do žumpy, elektrická energia elektrickou NN
pripojkou z verejných rozvodov NN. Pristup na pozemok a do budikej stavby je po komunikácii
111/2018 Milošová -Megoŕiky.
Objektová skladba:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Vodovodná pripojka
SO 03 Žumpa + kanalizačná pripojka
SO 04 Elektrická pripojka
Pre umiestnenie stavby sa určujii tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 v katastrálnom fizemi Čadca,
ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, lctorý tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia stavby (d'alej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat'
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posíidenie (§ 9 Vyhl. '6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajil niektorč ustanovenia stavebného
zákona).
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3. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých
druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby a statické posixienie stavby.
4. Stavba rodinného domu bude podpivničená, s dvoma nadzemnými podlažiami, bude zastrešená
valbovou strechou so sklonom strešných rovin 200.
• stavba RD bude obdižnikoveho pôdorysného tvaru o rozmeroch 14,04 x 12,6 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = &oveň podlahy prfzemia, firoveri upraveneho terenu pri
hlavnom vstupe do RD — 0,500 m od porovnávacej roviny,
• firoveil vstupu do podzemného podlažia bude —2,920 m od porovnávacej roviny,
• výška hrebefia strechy + 7,560 m od porovnávacej roviny,
• stavba bude umiestnend: 4,0 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 14291
6,1 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 14290/3
4,38 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 14277/1
11,44 m od miestnej komunikácie.
5. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Elektrická energia — elektrickou NN prfpojkou (kábel AYKY-J 4x16) napojenim z obecnej
sekundámej NN siete,
• Zásobovanie vodou - vodovodnou pripojkou z vŕtanej studne,
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou zaústenou lumpy,
6. PD pre vydanie stavebneho povolenia bude obsahovať výkres riešenia odvádzania a zatistenia
dažd'ových vôd z navrhovanej stavby a pozemku.
7. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja,
majetkového správcu cestnej komunikácie 111/2018 Milošová - Megoiiky uvedené v stanovisku
č. 004/2017/SAUCCA-258 zo dfia 26.09.2017:
• Stavba bude umiestnená na pozemku žiadaterov v súlade s predloženou projektovou
dokumentáciou stavby. Stavbou nebudd zmenene širkove ani rozhradove pomery cesty.
Oplotenie
bude osadene za telesom cesty, na pozemku žiadaterov.
•
• Dvere brány sa buck' otvárať výlučne smerom od vozovky cesty.
• Vjazd bude široký max. 6 m a bude realizovaný v zmysle STN 736101, zriadenim vjazdu
nebude narušený odvodŕiovaci system cesty.
• Vjazd napojit' v nivelete spevnenej kraj nice s pozdižnym sklonom min. 2% od cesty, z dôvodu,
aby bolo zabránené vytekaniu vody na cestu. Konštrukciu vjazdu zhotoviť bezprašnou
technol6giou (bet6n, dlažba, ABS,..). V pripade nedodržania tejto podmienky je potrebne
v mieste vjazdu na cestu osadiť odvodŕiovaci žrab.
• V pripade poškodenia odvodnenia cesty je stavebnik povinný zabezpečiť jeho opravu v čo
najkratšom čase na vlastne náklady.
• V zmysle zák. č. 135/1961 Zb. bude vjazd vo vlastnictve stavebnika a tento je povinný, na
základe vydaneho rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevádzky.
• žiadater je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu.
• Vzhradom na osadenie vjazdu stavebrifk , resp. budfici užívater musf strpiet' činnosť fidržby SC
ŽSK bez ndroku na kompenzáciu za pripadml škodu spôsobenil pri ildržbe cesty.
• V pripade stavebných fiprav cesty, pri ktorých bude potrebná Aprava vjazdu, bude náklady
s tým spojené hradiť v pinom rozsahu stavebnik, resp. uživater stavby.
• Stavebne práce spojene s realizáciou vjazdu budú realizovane v mesiacoch april až okt6ber
kalendárneho roka.
• Stavebnik urobi také stavebné opatrenia, aby eliminoval prfpadné škody, ktoré mu môžu
vznikmiť pri výkone zimnej Adržby cesty. Stavebnik si je vedomý zvýšených vlastných
náldadov na adržbu z titulu výkonu zimnej Adržby.
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• Stavebné práce spojené s realizáciou stavby, vjazdu a prfpojok nesmú obmedzif plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladať
materiál stavby a ostatné materiály na ceste).
• Stavebnik zabezpečf, aby počas výstavby stavby, vjazdu a pripojok nedochádzalo
k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou.
• V pripade znečistenia vozovky stavebnik zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné
náldady. V pripade, že stavebnik cestu nevyčistf, vykoná. tak SC ŽSK na náklady žiadatera.
• Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebnik zabezpeči opravu cesty na
•
vlastné náklady v rozsahu, ktorý určf SC žSK. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie
vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dria pfsomného
prevzatia opravy správcom cesty.
• Ukončenie prác je povinný stavebnik pisomne ohlásiť SC ŽSK do 3 dnf od ich ukončenia.
• V pripade potreby dopravného značenia, príp. dopravného zariadenia súvisiaceho s výstavbou,
resp. prevádzkovanim vjazdu a stavby si toto zabezpečf liadater sám na vlastné náklady.
Dopravné značenie musf bye odsdhlasené OR PZ ODI Cadca.
• Požiadať Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o vydanie
potrebných povoleni.
8. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v d'alšich podmienkach
uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po predchadzajúcom vytýčeni,
zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových vzdialenosti od jednotlivých
vedeni, resp. miest napojení.
9. Pred spracovanim d'alšieho stupria PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedeni a zariadeni jednotlivých správcov vedenf za ich odborného dozoru, dodržať
prislušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedeni a ich pripadné pripomienky dand pri vytýčeni.
Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
V priebehu územného konania neboli zo strany účastnikov konania vznesené žiadne námietky
ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov uvedené v jednotlivých stanoviskách boli akceptované a sú
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dh'.a nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
Odlivodnenie:
Dria 02.10.2017 podali navrhovatelia Ing. Štefan Privara a Mgr. Mária Privarová, obaja bytom
ndvrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby
Milošová 1918, 022 01 Čadca
'
„Rodinný dom" na pozemku register "C" pare. č. 14292/1 v katastrálnom územf Čadca.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastnikom konania a
doticnutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovanim na deri 06.11.2017, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Stanoviská oznámili:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja žilina, SSE-distribúcia, a.s., Žilina, SEVAK, a.s.
Žilina, Mesto Čadca.
Stavebný úrad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov sieti
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
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tčastníci konania:
- Ing. Štefan Prívara, Mgr. Maria Prívarová, Mgr. Marián Golej, PhD., Mgr. Elena Golejová, Jozef
Jopek, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja.
Námietky fičastnikov neboli v konaní uplatnené.
Stavebný Arad posúdil návrh na umiestnenie stavby podFa § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá Hadiskárn starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby nie je v rozpore so schválenou územno-planovacou dokumentáciou
pre dotknuté Uzemie a projektová dokumentácia pre fizemné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podra 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.
Stavebny Arad preto rozhodol tak, ako je uvedenč vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dŕía doručenia rozhodnutia podaním na Mesto
(adresa: Mestslcý Arad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca).
Čadca
'
V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto
rozhodnutie preskUmaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Prfloha: situácia umiestnenia stavby
Dorn& sa:
Očastníci konania
1.Ing. Štefan Prívara, Milošová sfip. č. 1918, 022 01 Čadca
2. Mgr. Mária Prívarová, Milošovd súp. Č. 1918, 022 01 Čadca
3. Mgr. Marián Golej, PhD., Novomestského sfip. 6. 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou
4. Mgr. Elena Golejová, J. Krára slap. 6. 2585, 022 01 Čadca
5. Jozef Jopek, SNP slip. 6. 130, 022 04 Čadca
6. žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského sfip. č. 48, 011 09
Žilina
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Ostatným íičastnfkom konania známym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C" parc.
č. 14277/1, register "C" parc. Č. 14293/1 v katastrálnom Azemi Čadca sa rozhodnutie doručuje
verejnou vyhláškou podra § 42 ods. 2 stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
7. Mst Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Olcresný firad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Palárikova súp. č. 91,
022 01 Čadca
9. Stredoslovenská energetika - Distribíicia, a.s., Pri Rajčianke gap. č. 2927/8, 010 47 žilina

Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dfiiom doručenia.
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ZVESENt DŇA•

vyvesenie a zvesenie

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položlcy 59 pfsm. a ods. 1 vo irý§ke 40.00 E bol zaplateny.
Bankovč spojenie: VĹ113, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Č. 6.: 7224-322/0200
DIČ: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestslcy firad Cadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

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