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V Čadci dňa 17.09.2014

Č. j.: VD/3741120141Mu

ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE
.
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 'znení neskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v územnom konaní posúdil podl'a § 37 stavebnéhôzákonánávrh
na rozhodnutie o umiestnení
stavby, ktorý dňa 16.07.2014 podal

v

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje Telecomproject spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podl'a § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
r o z hod n u tie o u m i es t n e n í s t a vb y
F2BTS -CA -JUR -Stožiar TMO u Jurošov
(ďalej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca, podl'a situácie ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast' tohto
rozhodnutia.
Popis stavby:
Investor plánuje v rámci skvalitnenia a možnosti rozšírenia poskytovaných služieb pripojiť na svoju
optickú siet' zemným káblom predmetnú stanicu F2BTS _CA_JUR. Predmetom výstavby bude
realizácia káblovej ryhy, pokládka multirúry a následný záhrn káblovej ryhy pre optické pripojenie
predmetnej BTS, spojený so spätnými úpravami narušených povrchov. Trasa začína od bodu
pripojenia - spojky OSOlA na jestvujúcej optickej trase v lokalite U Juroši v Čadci, na l'avej strane za
mostom cez Čierňanku v smere od križovatky Jesenského ulice so Slovanskou cestou za ČS OMV a je
vyznačená v projektovej dokumentácii,. ďalej trase smeruje prechodom MK do extravilánu, kde
pokračuje v nespevnenej ceste a zelenom páse až k technologickému objektu Stožiaru TMO u Jurošov
pre F2BTS _CA_JUR. Dížka trasy vo výkope je 670 m.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Čadca, podl'a situácie, ktorá je súčast'ou PD a tvorí
prílohu rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v
územnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

sa bezpečnosti
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4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona.

stavieb

5. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
8. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím st~vébných-"P!'ácstavebník 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 Iplynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, vodovody a kanalizáciel
jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozerudodržaŕ
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 STN 73 6005. Po predchádzajúcom
vytýčení,
zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých
vedení, resp. miest napojení.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

úradu

13. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
14. 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
15. Dodržať podmienky - Slovak Telekom, a.s. Žilina:
• dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
zabezpečiť presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu
16. Dodržat' podmienky SPP - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN
736005 a zákona Č. 656/2004 Z.z.
• zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok ručne min. 1,5 m na každú stranu od osi
plynovodov
• pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy od plynárenských zariadení prizvať
správcu sieti pred zakrytím plynárenských zariadení
• v prípade križovania optickej siete a plynového potrubia dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti
min 0,2 m a kábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej plynovod 1,0 m na každú stranu
• v súbehu optickej siete a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 m medzi povrchmi sieti
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17. Dodržať podmienky SSE - distribúcia a.s. Žilina
• dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN
18. Dodržať podmienky SeVaK a.s.Žilina
• stavbou dôjde ku kolízií s podzemnými vedeniami - vodovodné potrubia HD PE DN 100
• pred zahájením prác je potrebné vytýčiť predmetné vedenia na tvare miesta, v miestach križovania
a v súbehoch dodržať STN 73 6005. Ochranné pásmo potrubí je 1,5 m od okraja potrubia na
obidve strany
• ku pokládke prizvať zástupcov SeVaK a.s. ešte pred zasypaním ryhy
19. Dodržať podmienky: Okresný úrad Čadca .. ódborstafo'stľivosľ{~ľ,ŽP
• vegetačný a pôdny kryt odobrať a uložiť tak, aby ich bolo možné spätne použiť na povrchovú
úpravu ryhy v jej celej dke
• nevyužitý odpad môže byt' ponúknutý na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový
držiteľ odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie
územia podľa stavebného zákona
.,
• nevyužitel'ný odpad budú zneškodnený skládkovarHmi'ria 'sÍ<:ládke, ktorá má udelený súhlas na
.prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie v
zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov
• ku kolaudácii stavby predložiť doklady od dodávateľa stavby (držiteľa odpadov) o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby
20. Dodržať podmienky Mesto Čadca - referát 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 znení
• pred realizáciou stavby vytýčiť umiestnenie káblov VO a pred zásypom ryhy prizvať správcu Mestský podnik služieb Čadca
21. Dodržať podmienky Mesto Čadca - referát životného prostredia .
• v prípade výrubu drevín je potrebné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody (Mesto Čadca)
• pri uskutočňovaní výkopových prác vo verejnej zeleni je potrebné vylúčiť poškodenie koreňového
systému drevín, aby nedošlo k porušeniu vitality a stability drevín, výkop uskutočňovať ručne
• v prípade poškodenia drevín alebo ich koreňového systému je investor povinný vykonať potrebné
revitalizačné opatrenia, prípadne náhradu škody
22. 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.
23. 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 súvislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.
24. 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
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25. 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.
26. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
27. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie okrem iného doložiť aj porealizačné vyjadrenia jednotlivých
správcov sietí.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
.
Ing. Jaroslav Jurica, Topoľčianska súp. č. 19,85105

BratisÚíva ~-,:,_,

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby
vo výrokovejčasti rozhodnutia
. ,~ .

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti ..
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
ODÔVODNENIE
Mesto Čadca obdržalo od navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, ktorého zastupuje Telecomproject spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, návrh na
vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: F2BTS_CA_:JUR_Stožiaľ TMO u Jurošov umiestnenú na
pozemkoch v k. Ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie,
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný
oznámilo dňa 25.07.2014 začatie územného konania
a dotknutým orgánom a dňa 22.08.2014 vykonalo ústne
Ostatným účastníkom bolo konanie oznámené verejnou
71/1967 Zb. o správnom konaní.

§ 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
zákon! v súlade s § 36 stavebného zákona
všetkým známym účastníkom konania
konanie spojené s miestnym zisťovaním.
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č.

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.
V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli
vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre
umiestnenie a uskutočnenie stavby vo výrokovej časti rozhodnutia
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
Jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo .dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, N~meštieslobo'df30,::U7~ 27 Čadca!. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č.
424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

1/:&

Ing. Mila
URA
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava
2. Telecomproject spol. s r.o., Pajštúnska súp. Č. 1, 851 02 Bratislava
3. Ing. Jaroslav Jurica, Topoľčianska súp. Č. 19,851 05 Bratislava
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca u Jurošov

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. Č.
977, 022 O 1 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca
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11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 10 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Žilina
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia stredného Váhu 1.,02001 Nimnica
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dníspôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
. ',' '. ':..
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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.
Tel.: 041/4332301-4
.
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: spap@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

~ohOPiSný

plán: Optické pripojenie F2BTS_CA_JUR

Legenda:
Jestvujúca trasa HOPE
Navrhovaná trasa pripojenia BTS
Vnútorný rozvod

