STO

Č ADCA

Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/1034/2021/Mu

V Čadci dria 26.04.2021

fiZEIVINt ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny
zákon"), v územnom konaní posúdil podra § 37 stavebneho zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni
stavby, ktory podal
Severoslovensk6 vodárne a kanalizácie, a.s., Btirická cesta 1960, 010 57 Žilina
(d'alej len "navrhovater), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebneho zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
SKV
- Čadca - Žarec, smer Billa - rekonštrukcia vodovodu
na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Stavba obsahuje:
Predmetom navrhovanej stavby je rekonštrukcia vodovodu v meste čadca — miestna čast'
Žarec, ul. Jašikova. Potrubie bude z PE 100 RC, D 160, SDR 17, PN 10 a pripojky z PE 100, d 32,
, SDR 11, PN 16. Navrhovany vodovod bude napojený na existujúci verejný vodovod LT DN D 150.
Dĺ žka navrhovaneho vodovodu bude 200 m a bude pozostávat' z vetvy „V" a 13 pripojok, ktore sa
prepoja na existujiace domove rozvody. Trasa vodovodu bude vedená v nespevnenej ploche a miestnej
komunikácii.
Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujii tieto podmienky:
1. Projektovd dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebneho povolenia bude akceptovat'
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre riáležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./. Nakorko sa jedná o vodnú stavbu, stavebnik požiada o
vydanie stavebneho povolenia — Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch (liniová stavba) v katastrálnom územf. Čadca podra
situácie, ktorá je súčasfou PD a tvori neoddeliternA prflohu rozhodnutia.
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3. Pred spracovanim d'alšieho stupria PD je potrebné požiadaf o presne vytýčenie všetkých
podzemných vedeni a zariadeni /plynovody, elektrická energia, telekomunikačne káble/
jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržaf prislušne STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedeni a ich pripadné pripomienky dané pri vytýčeni.
4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhrraf, ak nie je v d'alšich
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchddzajúcom vytýčeni, zdokumentovat' všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni.
5. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
pod 6. OU-CA-OSZP-2020/012668-002 zo dria 24.09.2020
• V pripade úniku znečisfujúcich látok (ropné látky) počas realizácie stavby do povrchových vôd,
podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonat' opatrenia na
ochranu vôd v zmysle § 41 ods.6 a 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o voddch
• Na zriadenie stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy ( § 26 zákona 6. 364/2004
Z.z. o vodách). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladovat' vlastnicky alebo iný
vzfah k pozemkom ma ktorých sa má stavba reálizovae. Žiadosf o vydanie stavebného povolenia
musi spiriat' náležitosti dané § 58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky MŽP SR 6. 453/200 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
pod 6. OU-CA-OSZP-2020/012663-002 zo &Ia. 21.09.2020
• Odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podia potreby zabezpečf
jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
• Nevyužité odpady budd zneškodnené skladkovanim na skládke, ktorá má udelený salas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, pit). Integrované povolenie
v zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znenf neskoršich predpisov
• Ku kolaudácii stavby investor predloži relevantné doklady od dodávatera stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác
• Investor (alebo dodávater) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby
✓súlade s vyhláškou MžP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch a druhy odpadov zaradf podl'a platného Katal6gu odpadov
• Odpad — vykopaná zemina je potrebné odovzdat' osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje
miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 pfsm. d) zákona o odpadoch
• Výkopovú zeminu je možné využif na terénne fipravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba.
Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byt' využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za
odpad a musi byt' s nim naložené v súlase so zákonom o odpadoch. V opačnom pripade sa takéto
konania považuje za porušenie ust. Zákona o odpadoch
pod 6. OU-CA-OSZP-2020/012666-002 zo dría 25.09.2020
• počas stavebných prác dbat' na ochranu existujúcej zelene,
• výkopovil rýhu viesf v dostatočnej vzdialenosti od kmeriov stromov, v pripade že to nie je možné,
v blizkosti drevin výkopové práce vykonávaf tak, aby nedošlo k poškodeniu koreriovej sústavy, tj.
ručným výkopom
• prebytočnia výkopovú zeminu neukladaf do alfivii miestnych tokov a na podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eur6pského alebo národného významu, v pripade že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovat' ju na riadenej skládke
TKO
6. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky Mesto Čadca, referát dopravy pod č.
VD/4559/761/2021/MKo zo dria 30.03.2021.
• Spatnú Ilpravu vozovky miestnej komunikácie realizovaf:
a) Obrusná vrstva vozovky — použitie asf. zmesi typu AC; druh AC 11; hrúbka vrstvy min. 50 mm,
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uprava v úseku pozdižneho výkopu ryhy bude realizovaná v celej širke polprofilu vozovky
(v pripade umiestnenia výkopovej ryhy v strede vozovky, je potrebné vykonaf úpravu na
celú širku vozovky)
uprava v Useku priečneho výkopu ryhy bude realizovaná s presahom 5 m na každú stranu
b) Ložná vrstva vozovky použitie asf. zmesi typu AC; druh AC 16; hrubka vrstvy min. 50 mm
- aprava v mieste výkopu ryhy bude realizovaná s presahom (preplátovanim) 160 mm na
každú stranu výkopu ryhy nad hornou podkladovou vrstvou
c) Horná podkladova vrstva — použitie asf. zmesi typu AC; druh AC 16; hraka vrstvy min. 70 mm.
Alternativne je možné namiesto AC 16 použif u hornej podkladovej a ložnej vrstvy AC 22, musia
sa ale realizovaf hrúbky vrstiev po min 60 mm.
•

•
•
•

•

Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie: „Stavba: SKV žilina — Čadca —
žarec, smer Billa — rekonštrukcia vodovodu", zodpovedný projektant: Ing. R6bert Cyprich, reg. č.:
0391*A*2-2, stupeň: DSP + RPS, dátum: 06/2020.
Stavebnik je povinný zachovaf jestvujAce odvodnenie miestnej komunikácie.
Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie byf ukladaný na miestnu komunikáciu.
Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisfovaf a nepoškodzovaf všeobecného užívania schopnu časf pozemnej komunikácie
a bezodkladne čistif zametanfm alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo
poškodenia, je nutné bez priefahov zabezpečif okamžitú nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, kto
závadu spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedenfm
komunikácie do p6vodného stavu.
Stavebra je povinný pred zahájenim prác požiadaf Mesto Čadca — referát dopravy v zmysle § 8
cestného zákona o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tzv.
„Rozkopávkové povolenie"). K žiadosti je potrebné doložif v zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona
závazné stanovisko od OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci.

7. V d'alšom stupni povorovania stavby dodržat' podmienky Stredoslovenskej distibučnej a.s. Žilina
pod 6. 4600059706-124 zo dria 15.07.2020, najma:
• V predmetnej lokalite k.ú. Čadca sa, v záujmovom Uzemf stavby: „SKV žilina Čadca - Žarec,
smer Billa - rekonštrukcia
vodovodu", podra predloženej situácie, nachádzajú energetické
zariadenia v majetku SSD, a.s. káblové VN, aj NN vedenia podzemné a skrine NN zemného
rozvodu. Zakreslenú orientačnú trasu vedeni v majetku SSD je priložená vo vyjadreni. (modrou
prerušovanou VVN vedenia 110 kV vzdušné, červenou prerušovanou VN vedenia 22 kV vzdušné,
červenou pinou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné,
zelenou pinou NN podzemné).
• Od uvedených energetických zariadeni žiadame dodržat' ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie
110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného
vodiča na každú stranu 10 metrov NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1
meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každu stranu 1 meter) Pri realizácii vykopovych
prác, žiadame neporušif celistvosf uzemňovacej sústavy.
• Toto vyjadrenie ma len informativny charakter V zmysle stavebného zákona je pre •
určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju vytýčit'.
• Pri
manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodržat' všetky
legislativne opatrenia (vrátane ustanoveni prislušných technickych noriem) týkajiace sa
bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadenf a technického zhotovenia subehov a križovanf,
• V pripade
akéhokorvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnost'
pôvodca povinný neodkladne oznámif na tel čislo 0800 159 000.
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•

Presma trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke www.ssd.sk,
link:https://online.sse.skivtc/vytyc.wv vytýči určený pracovnik SSD.
• Pred zahrnutim
dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvaf
zástupcu SSD z prislušného strediska fidrýby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v
"Zápise o vytýčem podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennfka.
• V súbehu a križovani zemných káblových vedenf žiadame dodržaf manipulačný priestor min.1
meter na každn stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni
nezodpovedáme za poškodenie Vá.šho zariadenia.
• Zároveň si Vás dovol'ujeme upozomif, že v danej lokalite sa môžu nachádzaf aj vedenia,
tretich osôb.
8. V d'alšom stupni povorovania stavby dodržaf podmienky SPP — Distribúcia a.s. Žilina dodržaf
podmienky stanovené v stanovisku pod č. TD/NS/0551/2020/Ki zo dňa 14.07.2020
9. V d'alšom stupni povorovania stavby dodržaf podmienky Slovak Telekom a.s. Bratislava dodržaf
podmienky stanovené v stanovisku pod 6. 6612018285 zo dňa 03.07.2020
10.V d'alšom stupni PD preukázaf formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri ná.vrhu minimalizovaf negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.
Rozhodnutie o námietkach fgastnikov konania:
V priebehu územného konania zo strany nčastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnosf, ak v tejto lehote bude podaná žiadosf o vydanie stavebného
povolenia.
Stavba je v súlade s platným fizemným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými regulativmi,
ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dňa 27.07.2007.
Stavba nie je v zásadnej kolfzif s Územným plánom centrálnej mestskej z6ny mesta Čadca,
ktorý bol schválený Uznesenim zasadnutia mestského zastupiterstva zo dňa 16.02.1993 čislo 15/1993
a jeho záväznými regulativmi, ktoré boli schválené Uznesenim zasadnutia mestského zastupiterstva zo
cilia 08.08.1996 čislo 44/1996.
ODÔVODNENIE
Mesto Čadca obdržalo od navrhovatera: Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., Bôrická
cesta 1960, 010 57 žilina, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „SKV Žilina - čadca Žarec, smer Billa - rekonštrukcia vodovodu" na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovanf a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s § 36 stavebného zákona
oznámilo dňa 16.02.2021 začatie územného konania všetkým známym nčastnfkom konania
a dotknutým orgánom a dim 29.03.2021 vykonalo nstne konanie spojené s miestnym zisfovanfm.
Ostatným nčastnikom bolo konanie oznámené verejnou vyhldškou podra § 36 ods. 4 stavebného
zákona.
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V uskutočnenom územnom konani bol návrh na vydanie iizemného rozhodnutia preskilmaný
z hradfsk uvedených v ustanovenf § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s Ilčastnfkmi konania
a dotknutými orgánmi.
V priebehu územného konania zo strany fičastnikov konania a dotIcnutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Toto rozhodnutie stráca platnost' driom, ked' stavebnému tiradu bude doručené oznámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzfahuje.
Stavba je v stIlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými regulatívmi,
ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca 6. 96/2007 zo dŕía 27.07.2007.
Stavba nie je v zásadnej kolizii s Územným plánom centrálnej mestskej zóny mesta Čadca,
ktorý bol schválený Uznesenim zasadnutia mestského zastupiterstva zo dŕía 16.02.1993 čislo 15/1993
a jeho závaznými regulativmi, ktoré boli schválené Uznesenfm zasadnutia mestského zastupiterstva zo
dŕia 08.08.1996 čfslo 44/1996.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v znenf neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dŕia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, OP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 čadca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskfimat' súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Občiansky síidny poriadok v zneni zákona 6.
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

ng. N Ďtîn GURA
priťíátor mesta
Č 13

Priloha pre navrhovatel'a:
• overená projektová dokumentácia pre lazemné konanie pre navrhovatera
Dorn& sa:
I'Mastnici konania
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 136rická cesta stlp. 6. 1960, 010 57 Žilina
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vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou stavb
priamo dotknuté - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona sa
oznámenie o začati konania doručuje verejnou vyhláškou.
• vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou
stavbou dotknuté - nakorko sa jedná o liniovú stavbu v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona sa
oznámenie o začati konania doručuje verejnou vyhláškou.

Dotknuté orgány
3. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. č. 16, 010 01 Žilina
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. MsfJ Čadca, referát dopravy
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
8. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Wórická cesta slap. č. 1960, 010 57 žilina
10. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová, slap. 6. 1, 010 01 Žilina
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
12. Stredoslovenská, distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 Žilina

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

VYVESENt DŇA.
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Pečiatka a p dpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Sprdvny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znerd neskorgich predpisov položky 59 pism. a ods. 2 vo
výgke 100.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214
IČO: 313971
Bankovi 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 úrad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSČ: 022 01
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Prod zahdjen im zemných prdc je potrebn6, vytýe_:i ť, pcdzemné vedoni't
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