
MESTO Č ADCA 
Č. j.: VD/5010/2017/Mu 	 V Čadci dňa 05.02.2018 

IFJZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušny podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
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 umiestnenf 
stavby, ktorý dria 25.07.2017 podal 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktoriho zastupuje LASTA SK s.r.o, Bytčická 16, 010 01 Žilina 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestneni stavby 

SOK na vedeni 22 kV V 153 
(úsek p.b. 144 V404 - TR Čadca) 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). 

Stavba sa umiestňuje na dobu dočasmi, najnesk6r do doby odstránenia jestvujúceho 
vedeniaV 404 Varin — Nošovice (v zmysle ĹIPN mesta Čadca). 

Stavba obsahuje: 
Investor stavby SSE -- D a.s. Žilina priprav-uje vybudovanie optického vedenia medzi vedenim 

400 kV V404 Varin — Nošovice (spojovacia lcrabica na p.b. 144) a rozvodriou 110 kV Čadca 
prostreclnictvom samonosného optického kábla inštalovaného na vedeni 22 kV č. 153 a plastovej 
trubke uloženy medzi vedenim 153 a V404. Na vedeni V404 medzi p.b. 144 a 145 sa vymeni pôvodné 
zemné lano za kombinované zemné lana 400 kV V404. Podrobné technické riešenie je popisané 
v projelctovej dokumentácii, ktorá tvory neoddeliternú súčasť  vydaného rozhodnutia (pre 
navrhovatera). Realizáciou stavby sa vyrieši optické napojenie rozvodne Čadca počas rekonštrukcie 
hlavného vedenia V7855/603/604. 

Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujá tieto podmienky: 
1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat' 

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba) podra situácie, lctorá je 
súčasfou PD a tvori neoddeliternú prflohu rozhodnutia. 
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3. Pred spracovanim d'alšieho stupfía PD je potrebné požiadať  o presné vytýčenie všetIcých 
podzemných vedení a zariadeni /plynovody, elektrickd energia, telekomunikačné káble...../ 
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať  prfslušné STN, ochranné pdsma 
jestvujAcich vedeni a ich pripadné pripomienky dané pri vytýčeni. 

4. Sdbeh a križovanie s dotknutými jestvujíicimi vedeniami navrhmlf, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedenč  inak, v sUlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentách po 
predchddzakicom vytýčeni, zdokumentovaf všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových 
vzdialenostf od jednothvých vedenf, resp. miest napojeni. 

5. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej 
dopravy a drill 

• Stavba bude realizovand podra dokumentdcie overenej MDV SR Prfpadné zmeny stavby nesmit 
bye realizované bez predchádzajtkeho povolenia MDV SR. 

• Realizáciou stavby nesmie byt' ohrozovaná ani narušend stabilita a odvodnenie železničného telesa. 
• Stavba musí byt' zabezpečend proti dynamickým Ačinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 
• Stavba v OPD mug vyhovovaf všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
• Po ukončeni prác uviesť  terén v blizkosti dráhy do primerane p6vodného stavu. 
• Stavebnik je povinný dodržať  podmienky stanovene v sfihrnnom stanovisku ŽSR., 
• Vlastnik (uživater) stavby je povinný stavbu udržiavať  a prispôsobovať  pravidlám technickej 

prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylitčený 
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

6. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky ŽSR, Odbor expertizy 
• Počas realizácie stavby nesmú byt' akýrnkorvek spôsobom znečisfovanč  pozemicy v správe žSR a 

počas celej doby prevádzky stavby, musi realizovand stavba odolávaf vplyvom železničnej 
prevádzky. 

• Zabezpečif, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadeni, ochranu žel. 
trate. 

• Upozorfíujeme, že akékorvek dodatočné Apravy a opravy trate a zariadeni v správe ŽSR, 
spôsobené realizáciou stavby, budít vykonanč  na nálclady stavebnika. 

• Dodržaf ustanovenia zákona 6. 513/2009 Z.z. o dráhach, v zneni neskoršich predpisov a zákona 
6.50/1976 Zb. o územnom plánovani stavebnom poriadku, v znerd neskoršich predpisov. 

7. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky ŽSR, Oblastné riaditerstvo žilina 
• V mieste uloženia optického kdbla do zeme sa nenachddzajít podzemné siete v správe. ŽSR OR 

Žilina, V ilseku hlavnej trate prebieha výstavba diarnice D3 Cadca - Svrčinovec a v pripravuje sa 
aj modemizácia železničnej trate tohto Aseku. 

8. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Národná diarnična spoločnosť, a. s. 
• Investor pripravovaného zámeru bude pine rešpektovat's celkový projekt diarnice D3 ítsek Čadca, 

Bukov - Svrčinovec (taktiež trvalý, dočasný a ročný záber) a nebude požadovaf kompenzácie za 
možné obmedzenia počas výstavby diarnice, prfpadné 	vplyvy z diarnice (hluk, emisie, 
prašnosf...) počas výstavby a po uvedenf diarnice do prevádzky, 

• na stavbou dotknutých pozemkoch nebudít umiestnené žiadne reklaninč, propagačné a informačn6 
zariadenia viditerné z buddcej diarnice D3, 

• počas vykondvania prác na uvedenej stavbe nesmie byt' priamo alebo nepriamo obmedzend alebo 
ohrozend výstavba diarnice D3 v fiseku Čadca, Bukov - Svrčinovec, investor si je vedomý, že 
počas výstavby diarnice D3 bude musiet' strpief všetky obmedzenia stívisiace s výstavbou diarnice 
bez nároku na akékorvek kompenzácie, v pripade potreby koordinovať  práce so zlibtoviterom 
Aseku D3. o v pripade akejkorvek zmeny, ktorá zasiahne do našich právom chránených zdujmov, 
požadujeme ttíto zmenu predložif na posadenie NDS, a.s., 
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• po ukončenf stavby poskyttuiť  na CD v digitálnom formáte (dwg. alebo dgn.) skutočné 
porealizačné zameranie stavby na NDS, a.s. (odbor pripravy diarnic a rýchlostných ciest), Mlynské 
Nivy 45, 821 09 Bratislava, 
v pripade potreby koordinácie oboch stavieb je potrebné kontaktovať  HIS-a stavby Ing. Zoltán 
Bodnár, tel.č. 0914 778 139, zoltan.bodnar@ndsas.sk,. 

• zároveii si Vás dovorujeme upozorniť, že predmetná parcela sa nachádza v ochrarmom pásme 
diarnice. Výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diarnice uderuje Ministerstvo dopravy 
a výstavby. 

9. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Za oblasť  vodnej dopravy oznamuje, le nemá námietky k realizácii predmetnej stavby. 

Vzhradom na skutočnosť, že sa umiestnenie stavby nachádza v bezprostrednej blizkosti vodného 
toku, žiadame dodržať  aj nasledovné ochranné pásma 

• pre vodnú cestu: 
Podra § 4 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a dopineni niektorých 
zákonov v zneni neskoršich predpisov je súčasťou vodnej cesty okrem' iného ochranné pásmo 
vodnej cesty, čo je územný pás prirahlý k vodnej ceste v širke najviac päť  metrov od brehovej 
čiary. 

• pre vodné stavby: 
Na ochranu vodných stavieb podra § 55 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady '6. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znenf neskoršich predpisov 
(vodný zákon) môže v záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu, orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastnfka vodnej stavby určiť  pásmo ochrany 
vodnej stavby a podra jej povahy zakázať  alebo obmedzif v flom výstavbu niektorých stavieb 
alebo činnosti. V pásme ochrany vodnej stavby je vlastnik vodnej stavby povinný poskytnúť  
vlastnikovi nehnuternosti naradu podra všeobecných predpisov o náhrade škody. 

Ďalej podra § 49 ods. 2 vodného zákona pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb 
alebo zariadenf me& správca vodného toku užívať  pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v 
závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodárslcy významnom vodnom 
toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej 
čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej paty hrádze. 

Týmto závazným stanoviskom nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov a organizácif 
štátnéj správy. 

10. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienIcy Ministerstvo vnittra SR, OR PZ, ODI Čadca 
• ODI OR PZ v Čadci salasí s vydanim územného rozhodnutia na stavbu „SOK na vedeni 22 kV č. 

153 (úsek p. b. 144 V 404 - TR Čadca)" za podmienky, že ak počas prác v rámci uvedenej stavby 
dôjde k obmedzeniu bezpečnosti, alebo plyrmlosti cestnej premávky na pozemných 
komunikáciách, v d'alšom stupni pre stavebné povolenie bude vypracovaná PD, ktorá bude 
obsahovať  projekt organizácie dopravy spracovaný projektantom spôsobilým v oblasti dopravy. 
Vypracovaná PD mug byt' zaslaná na schválenie na ODI OR PZ v Čadci. 

11. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Krajský pamiatkový úrad Žilina 
• ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr. objektu, kulturnej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 
keramiky, pracovných nástrojov, mind alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález 
okamžite ohlásiť  Krajskérnu pamiatkovému úradu žilina, najneskôr na druhý pr4covný den 
po nájdeni a ponechať  ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým &adorn. 

• Podra § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani 
a stavebnom poriadku v znenf neskoršich predpisov (d'alej len „stavebný zákon") v pripade 
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zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonávanie prác ihned' ohlásiť  nález krajskému pamiatkovétnu úradu. Nález sa 
musi ponechať  bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo nim poverenou 
odbome spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým firadom je nálezca povinný 
vykonať  všetky nevylinutné opatrenia na záchranu nálezu, najrna zabezpečiť  ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiar o fiom nerozhodne stavebný ilrad po dohode s 
krajským pamiatkovým &adorn. Archeologický nález môže vyzdvihmlf a premiestnit' 
z pôvodnčho miesta a z nálezových sfivislostf iba oprávnená osoba met6dami archeologickčho 
v 'yskumu. 

12. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Okresný Arad čadca , Odbor starostlivosti o ŽP 
• vegetačný a pôdny kryt (drny, ktorč  vznikntl pri vkladani kábla do zeme (p.b. č. 144 vedenia V404 

v dlžke cca 60 m) odobraf a uložiť  tak, aby ho bolo možné po ukončenf stavebných prác spatne 
použiť  na povrchovú Apravu, 

• počas stavebných prác dbat' na ochranu existuitIcej zelene, 
• v pripade nevyhnutnčho a odôvodnenčho výrubu drevin a krovin rastficich mimo les, na výrub 

ktorých sa nevzfahuje ustanovenie § 47 ods. 4 pism. e) zákona o ochrane prirody a krajiny je 
potrebný sahlas orgánu ochrany prirody (Mesto Čadca) podra§ 47 ods.3 zákona o ochrane prirody 
a krajiny, 

• v PD pre vydanie SP uviesf miesto uloženia prebytočnej výkopovej zeminy, jej uloženie 
nenavrhovať  do alfivii miestnych tokov a na podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu 
pripadných biotopov eurčpskeho alebo národnčho významu. 
Dodávater stavby, ktorý je throveň  pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 
nenarušoval esteticicý raz krajiny a podra potreby zabezpeči jeho okamžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie. 
Nevyužiterné odpady budii zneškodnené skládlcovánún na skládke, ktorá má udelený síthlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a/ zákona o odpadoch, pit). integrovanč  povolenie v 
zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni neskoršich predpisov. 

• Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchádzajficeho držitera odpadov o 
spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu. 

13. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky Olcresný Arad Čadca, OCDPK, 
• V prvom rade rešpektovať  vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii. 
• Rešpektovaf ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky 6. 

35/1984 Zb.. 
• Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedzif alebo ohrozif bezpečnosť  a plynulosť  

cestnej premávky spôsobenou obmedzenirn alebo užívanim pozemných komunikácif 
1 a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom Irozkop, pretlak, nadzemné vedenie, 
umiestfiovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadenf alebo materiálu na 
ceste...), je stavebta povinný požiadať  cestný správny orgán o povolenie na 
zvláštne uživanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 zákona 6. 135/1961 Zb. a 
§ 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb,. Stavebník je zároveii povinný rešpektovaf osobitné 
podmienky tohto povolenia. 

• Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo fipinému 
uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik 
povinný požiadať  o povolenie na čiastočmi alebo úpinú uzávierku pozemných komunikácii cestný 
správny orgán v zmysle § 7 zákona 6. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budil 
určenč  osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnd komunikáciu uzavrief. 

• Pri stavebných prácach, ktorč  sa svojou činnosfou dotýkajú cestnčho ochranného pásma 
pozemných komunikácii II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadať  OU CA OCDPIC o udelenie 
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ocluannom pásme predmetných pozemných komunikácii 
v zmysle § 11 ods. 2 zákona 6. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky '6.35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon 0 pozemných komunikáciách. 
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Stavebnik je povinný rešpektovať  ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny 
orgán dopiniť  v zmysle yykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. 
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zákona 6.135/1961 Zb.. 

14. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Okresný firad žilina , OCDPK 
• v pripade uživania pozemnej komunikácie (cesta č. 1/11) iným než zvyčajným spôsobom alebo na 

iné účely, než na ktoré je určend je žiadater povinný požiadať  cestný správny orgán o vydanie 
povolenia na zyláštne užívanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 cestného zákona, 

• v pripade obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných 
prác je potrebné predložiť  projekt dopravného značenia (yypracovaný autorizovaným stavebným 
inžinierom), schválený prfslušným dopravným inšpektorátom a požiadať  o vydanie povolenia na 
uzdyierlcu podra § 7 ods. 1 cestného zákona, 

• žiadater je povinný rešpektovať  ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán 
dopiniť  v Lruysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 
3c ods. 1 pism. b) cestného zákona, 

• žiadater je povinný v rešpektoyať  pripomienky uplatnené v stanovisku majetkového správcu cesty 
č. 1/11 list 6. SSC/6647/2017/2320/21096 zo &la 03.07.2017, ktorým je Slovenská správa ciest. 

• pripadné zmeny v projektoyej dokumentácii žiadame predložiť  na cestný správny organ. 

15. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Okresný frradu Čadca, Odbor pozemkový a lesný 
• V pripade použitia pornohospodárskej pôdy na nepornohospodársky &el na čas kratši ako jeden 

rok treba požiadať  v d'alšom stupni projektovej dokumentácie (pred yydanim stavebného 
povolenia) o stanovisko v zmysle § 18 zákona. 

16. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky SEVAK, š.p. žilina 
• V zdujmovom fizerni stavby sa nachádza verejný vodovod (VV) aj verejná kanalizácia (VK) v 

sprdve našej spoločnosti. Situácie s orientačným zálcresom našich sieti Vám zasielame v prflohe. 
• Pred zahájenim akýchkorvek prác stavebnik požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktoré sa 

nachddzajli v záujmovom írzemf a zabezpeči, aby pri realizácii zemných prác bola dodržand STN 
73 6005 pri sirbehu a križovani s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uyedených našich vedeni Vám 
cez objednávku vykoná naša organizácia (p. Hyčko tel. 0907 020456). Pripadné yodovodné a 
kanalizačné pripojIcy sú majetkom napojených nehnuternosti. Informácie o týchto objektoch Vám 
poskytral majitelia nehnuternostf. 

• Počas stayebných prác a pri dotyku stavby s VV, VK je potrebné dodržať  minimálne vzdia1enosti 
určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. 0 
verejných vodoyodoch a verejných kanalizácidch § 19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany V V a 
VK v širke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) a 2,5 m (nad DN 500 mm) od pôdorysného bočného 
okraja potrubia na obidve strany. 

• V pásme ochrany je zakázand znižovať  krytie potrubia a vykonávať  zemné práce, terénne frprayy, 
umiestŕiovať  stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia, vykondvať  činnosti, ktoré obmedzujú 
pristup kV V a VK, alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stay. 

• Pripadml koliziu s inžinierskymi sieťami riešiť  s prislušným prevádzkovým majstrom (HS 
vodovody, HS kanalizácie). 

17. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky SEPS, š.p. Bratislava 
• výkopovými prácami nesrnie byt' narušend stabilita p.b.6 144 ani porušené jeho uzemnenie, 
• pri prácach v ochrannom pásme vedenia musi bye zabezpečený dozor oprivnenou 
• osobou, resp. musi byť  dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a sporahlivej prevádzky 

elektrického zariadenia podra druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme, 
• price i samotmi prevádzku stavby v ochrannom pásme žiadame yykonať  v zmysle Zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike, Zákona 6.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
Vyhlášky 6. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbomej spôsobilosti 
na výkon niektorych pracovnych činnostf, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, 
STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatnych 
nadvazujiicich noriem, 

• ku kolaudácii stavby žiadame prizvaf zástupcu našej spoločnosti a odovzdat' nám projekt skutočného 
vyhotovenia stavby 

• vyjadrenie sa tyka iba odsdhlasenia navrhovaného technického riešenia za ačelom vydania 
nzemného rozhodnutia a nenahrádza stanovisko k realizácii stavby v ochrannom pásme vedenia 
V404, ku ktoranu potrebujeme doručif dokumentáciu no realizáciu stavby 

• v zmysle Technických podmienok pre pripojenie, pristup a prevádzkovanie prenosovej stistavy, 
Dokument D3 - Plánovanie a priprava prevádzky elektrizačnej sústavy, je potrebné nám zaslať  
požiadavku na vypnutie vedenia V404 do 30.6. predchadzajnceho roku pred rokom plánovanej 
realizácie stavby v ochrannom pásme. 

18. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Slovenski správa ciest, š.p., Bratislava 
• Trasu optického kábla v dotyku s cestami 1/11, 11/487 a 111/2016 žiadame situovať  min. 1,0 m za 

vonkajšie hrany telesa ciest (t.j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, resp. min. 1,0 m 
za patu cestného násypu), resp. mm . 1,0 m za hranice hlavného dopravného priestoru ciest 1/11, 
11/487 a 111/2016 (t.j. mm. 1,5 m za cestný obrubnik). 

• Zemné práce nesmú ohroziť  stabilitu cestného telesa a musia byť  navrhnuté v súlade s STN 73 
3050 

• Vykopana zemina ani iný stavebný material nesmie byt' skladovany na vozovkách spominanych 
ciest a pripadné znečistenie vozovIcy musi byť  okamžite odstránené. 

• Konkrétne podmienky v dotyku navrhovanej trasy s cestami II. a III.triedy treba odsalasiť  s 
&adorn Žilinského samosprávneho kraja, odbor dopravy a nzemného plánovania. 

19. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
• Dôjde do styku so siefami elektronických komunikacii Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI 

Slovakia. 
• Existujnce zariadenia sit chranené ochrannyrn pásmom (§68 zákona 6. 351/2011 Z. z.) a zároveň  je 

potrebné dodržať  ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebnik alebo Mtn poverená osoba je povinná v prfpade ak zistil, že jeho zámer, pre ktory podal 

uvedenn žiadosť  je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovanim projelctovej dokumentácie 
stavby), vyzvať  spoločnosť  Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia SEK prostrednictvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
Rastislav Kubik, rastislav.kubik@ telekom.sk, +421 41 5001398 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musf zakreslif priebeh všeticych zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant. 

• V zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť  dohodu o podmienkach 
prekládky telekomunikačných vedeni s vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je 
možné preložiť, zrealizovať  prekládku SEK. 

• V textovej časti vykonávacieho projektu musi figurovať  podmienka spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skladok materialu a zriad'ovania stavebných 
dvorov počas vystavby na existujncich podzemnych kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemnych telekomtmikačných vedeni a zaradeni. 

• V pripade ak sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastnictve Slovak-  Telekom, 
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatera zabezpečiť  nadzemml sieť  
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pisma. 
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• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušenfm povinnosti podra § 68 
zákona 6. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znenf. 

• V pripade, že žiadater bude so zeinnými prácami alebo činnosťou z akýchkorvek dôvodov 
pokračovať  po torn, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastaviť  zemné price 
a požiadať  o noyé vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebnik povinný požiadať  
o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telecom ,a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o., na povrchu 
terénu. Vzhradom k tomu, že že na Vašom zaujmovom území sa môžu nachadzať  aj zariadenia 
iných prevadzkovaterov, ako sú rádiové zariadenia, rádiové trasy, televizne káblové rozvody, 
týmto upozoniujeme liadatera na povinnosť  vyžiadať  si obdobné vyjadrenie od prevadzkovaterov 
týchto zariadeni. 

• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: htps://www.telekom.sk/vyjadrenia  

• Stavebnik alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať  pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prflohu tohto vyjadrenia. 

• Žiadater mae vyjadrenie pouliť  iba pre fičel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účeł  konani podra stavebného zákona a násleclnej realizácie výstavby, Žiadater nie je oprávnený 
poskytnuti informácie a data d'alej rozširovať, prenajimať  alebo využivať  bez salasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s.. 

20. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky SVP, š.p., Nabrežie I. Krasku 6.3/834 Piešťany 
• V pripade zmeny umiestnenia stoliarov, pripadne iného zásahu do tokov požadujeme projekt 

stavby predložiť  na odsúhlasenie. Začiatok prác v ochrannom pasme tokov (min. 6 m od brehovej 
čiary) požadujeme nahlásif na SVP, š.p. úseková kancelária Čadca (p. Pavel, tel. 0903 269 072). 

21. V d'alšom stupni PD dodriať  podmienky SPP, a. s. Bratislava 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatfm vykonávania iných činnosti, je stavebnik 

povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni na základe 
pisomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať  na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online 
formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadenf do 
"Vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

• stavebnik je povinný oznámiť  začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni zástupcovi 
prevádzkovatera SPP-D (p. Marian Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dni pred 
zahájenim plánovaných prác, 

• stavebnik je povinný zabezpečiť  pristupnosť  plynárenských zariadení počas realizácie činnostf z 
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najma -výkonu kontroly prevádzky, 
fidržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skiišok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadeni, 

• stavebnik je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pašme plynárenských zariadenf, 
stavebnik je povinný realizovať  výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
strany od obrysu existujficich plynárenských zariadeni v súlade s STN 73 3050 al po 
predchádzajúcom vytýčenf plynárenských zariadeni výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 

• ak pri výkopových pricach bolo ocikryté plynárenské zariadenie, je stavebnik povinný kontalctovať  
pred zasypanfm výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
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zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 	výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného dennika, 

• pristup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prfsne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzfahuje vydand povolenie SPP-D, 

• odkryte plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia bye počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

• stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovať  také terénne lipravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie lcrytie a hibku uloženia, v pripade zmeny frrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 
poklopy plynárenských zariadenf osadiť  do novej firovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, mug byť  ihned' 
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

• upozorŕiujeme, že SPP-D mo‘že pri všetkých prfpadoch poškodenia plynárenských zariadeni podat' 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenskeho zariadenia uložiť  podra ustanovern 
Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-E až 150 000,-E, 

• stavebrui je povinný pri realizácii stavby dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, Stavebneho 
zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z 
vytýčenia plynárenských zariadeni a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 
najma 700 02, 

• stavebnik je povinný rešpektovať  a zohradniť  existenciu plynárenských zariadenf a/alebo ich 
ochranných ahlebo bezpečnostných pásiem, 

• stavebnik je povinn 'y pri silbehu a Icrižovani navrhovaných vedern s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať  minimálne odstupove vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

• v ochrannom pásme plynárenských zariadeni v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je 
možné umiestriovať  nadzenme stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod. 

22. V d'alšom stupni PD dodržat' podmienky SSE Distribúcia, a. s. Žilina 
• Ďalšie stupne PD konzultovať  s odbornými útvarmi SSE-D. 
• Realizačný stupefi PD musi bye z diivodu umiestnenia na vyhradenom technickom zariadeni (22 

kV vedern) odsdhlasený oprávnenou právnickou osobou na overovanie pinenia požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadenf v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. 

• V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné WN vedenia a ocelové stožiare, nadzemne 
VN vzdušné vedenia a ocelové stožiare. Od uvedených energetických zariadeni dodržať  ochranné 
pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podra prfslušných noriem STN. 
(WN - vzdušne vedenie 110kV od krajného vodiča na kažchl stranu 15 metrov,VN vzdušné vedenie 
22kV od krajneho vodiča na každir stranu 10 metrov) Pri realizácii výkopových prác, neporušiť  
celistvosť  uzemfíovacej silstavy. 

• V predmetnej lokalite katastra mesta Čadca podra predloženej situácie sa energetické zariadenia v 
majetku SSE-D: nachádzajú - skrine, podperné body, podzemne káblové vedenia VN a nadzemne 
vedenia VN. Zakresleml orientačml trasu týchto vedern Vám prikladáme na situačnom výkrese ako 
prilohu tohto vyjadrenia, (červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - nadzemne 
vedenia). 

• Od uvedených energetických zariadeni žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 
110kV od krajného vodiča na každfr stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného 
vodiča na každít stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každit stranu 1 
meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov 
a celistvosť  uzemiiovacej sústavy. 

• Presml trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSE-D Vám na základe -objecinávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk_vytýči určený pracovnik SSE-D. 

• Pri manipulácii mechanizmarni v blizkosti elektroenergetických zariadern, pri prácach v 
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blizkosti je potrebné bezpodmienečne pfedjednat' postup 
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prác na prfslušnom Stredisko Adržby - Čadca. Pred zahrnutiin dotknutých energetických zariadeni 
v majetku SSE-D musi realizátor prizvať  zástupcu SSE-D z prislušneho SU na kontrolu zariadenia, 
čo potvrdia zápisom do stavebneho dennika, pripaclne na k6piu tohto vyjadrenia. V pripade potreby 
porealizačneho vyjadrenie Vám bude vydane po predloženi zápisu z kontroly. 

• V súbehu a križovanf zemných vedeni žiadame dodržať  manipulačný priestor mm. lmeter na 
kaalú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukcidch našich zariadenf nezodpovedáme 
za poškodenie Vášho zariadenia. 

• Zároveŕi Vás upozorfmjeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať  aj vedenia tretich osôb. 

23. V d'alšom stupni PD preukázať  formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu minimalizovať  negatívne vplyvy uskutočŕiovania stavby na susedne pozemky, 
trvale porasty a stavby. 

Rozhodnutie o nimietkach fič'astnfkov konania: 
V priebehu územneho konania zo strany účastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 

správy neboli vmesene žiadne námietky, pripomienky boli akceptovane a sú zapracovane do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie platf v zmysle § 40 ods. 1 stavebneho zákona 2 roky odo dŕia nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť  o vydanie stavebneho 
povolenia. 

Stavba sa umiestfmje na dobu dočasnú, najneskôr do doby odstránenia jestvujíiceho 
vedeniaV 404 Varin — Nošovice (v zmysle fJPN mesta Čadca). Stavba nie je v zásadnej kolizii s 
platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (UPN mesta Čadca) schvdlenou uznesenhn 
mestskeho zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti. dfia 27.07.2007. 

OD6VODNENIE 

Mesto Čadca obdržalo od navrhovatera: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktoreho zastupuje LASTA SK s.r.o, Byteická 16, 010 01 žilina, 
návrh na vydanie územneho rozhodnutia pre stavbu: SOK na vedeni 22 kV V 153 (úsek p.b. 144 V404 
- TR Čadca) na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedeným (Mom bolo začate územne 
konanie. 

Uvedeným dŕiom bolo začate územne konanie. DIU 18.08.2017 navrhovater upravil svoj návrh. 
Na záldade upraveneho návrhu Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra v súlade 
s ustanovenfm § 36 ods. 1 stavebneho zákona oznámilo začatie územneho konania dotknutým 
orgánom a organizáciám, ako aj mámym fičastnikom konania a súčasne nariadilo za fičelom 
prerokovania návrhu ústne pojednávanie spojene s miestnym zisťovanim na deli 16.10.2017 
(pondelok) o 9.00 hodine so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v čadci - maid. zasadačka I. 
posch. č.d. 18. Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom fičasimfkov konania, týmto bolo 
oznámenie doručeme verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 711967 Zb. Oznámenie bolo vyvesene 
po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestskeho úradu v Čadci. 

Z výsledkou ústneho konania bolo konštatovane, že stavebnik je povinný dopiniť  stavebnemu 
úradu salas vlastnika pozemku p.č. CKN 13497/3, 13497/6 v k.ú. Čadca. Nakorko nedošlo k dohode 
medzi investorom stavby a vlastnikom hore uvedených pozemkov, investor stavby prepracoval návrh 
umiestnenia stavby a tým nedochádza k novemu záberu na pozemkoch p.č. CKN 13497/3, 13497/6 
v k.ú. Čadca (nevyžaduje sa preukázanie súhlasu vlastrula). 



ng. Mil GURA 
prim or mesta 

Priloha pre navrhovatel'a: 
• overená projektová dokumentácia pre ítzemné koname 
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Na stavebny Arad bola dŕía 03.01.2018 predložená upravená projektová dokumentácia. 
Z uvedeného dôvodu stavebný tirad oznámil nové skutočnosti v konani a síičasne nariadil za íičelom 
prerokovania upraveného návrhu Astne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanfm na deft' 
29.01.2018 (pondelok) o 9.00 hodine so stretnutim pozvaných na Mestskom (made v Čadci - maid 
zasadačka I. posch. č.d. 18. 

Dčastníci fizemného konania boli upozorneni, že môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri 
Astnom pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli doručif svoje 
stanoviská aj dotknuté orgány a organizácie. 

V uskutočnenom fizemnom konani bol návrh na vydanie Azernného rozhodnutia preskilmaný 
z hradisk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s fičastnikmi konania 
a dotknutými orgánmi. 

V priebehu Azemného konania zo strany íičastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 
správy neboli vznesené žiadne nitnietky, pripomienky boll akceptované a sú zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný arad posítdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. le týmto hradiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť  awn, ked' stavebnému Aradu bude doručené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzťahuje. 

Stavba sa umiestfmje na dobu dočasnú, najneskôr do doby odstránenia jestvujíiceho 
vedeniaV 404 Varin — Nošovice (v zmysle ĹJPN mesta Čadca). Stavba nie je v zásadnej kolizii s 
platnou územno - plánovacou dolcumentáciou mesta (ĹJPN mesta Čadca) schválenou uznesenim 
mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dila 27.07.2007. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podať  do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský rad, oddelenie dopravy, DP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie nie 
je možné presktimať  síiclom podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky sildny poriadok v inenf zákona č. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravn 'y prostriedok. 

Dorn& sa: 
fičastnici konania 
1. Stredoslovenská energetika - Distribíicia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina 
2. LASTA SK s.r.o, Bytčická slap. 6. 16, 010 01 žilina 
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3. Slovenská správa ciest, Investičnd výstavba a správa ciest, M.Rdzusa súp. č. 104, 010 01 Žilina 
4. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Podzávoz 

Nakorko sa jedná o Ifniovú stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zdkona. Rozhodnutie musf byt' vyvesené po dobu 
15 dni na nradnej tabuli Mestského firadu v Čadci a Obecného úradu na Zdkopči. 

Dotknuti orgány 
5. MstI Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku 
6. Mse Čadca, oddelenie životneho prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Msú Čadca, referát dopravy 
8. Národná diarničnd spoločnosť, a.s., Ditbravskd cesta súp. č. 14, 841 04 Bratislava 
9. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01 
Čadca 
10. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektordt Čadca, Palárikova snp. Č. 
977, 022 01 Čadca 
11. Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova snp. č. 91, 022 
01 Čadca 
12. Okresný Arad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova sfip. 6. 91, 022 01 Čadca 
13. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
14. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova snp. 6. 95, 022 01 Čadca 
15. Okresný Arad žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská sap. č. 1613, 
011 95 Žilina 
16. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova snp. 6. 1156, 022 01 Čadca 
17. Severoslovenské voclárn.e a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
18. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
19. SlOvenská správa ciest, Investičnd výstavba a spráVa ciest, M. Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina 
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. '6. 44, 825 19 Bratislava 
21. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke snp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
22. železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo žilina, 1. mája sfip. 6. 34, 010 01 Žilina 
23. železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova súp. '6. 8, 813 61 Bratislava 

Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deri lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DNA:  	"?()  	ZVESENt DNA. 	  

L.1.1d6X 

Pečiatka a podpis dŕganu, ktor potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Sprdvny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v zneni neskor§fch predpisov pololky 59 pism. a ods. 2 vo 
vý§ke 100.00 e bol zaplatený.  
Tel.: 041/4302214 	IČO: 313971 	 Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský Arad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 

MESTO CADC 
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