
MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1419/2021/Mu 	 V Čadci dňa 19.07.2021 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný 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 územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni 
stavby, ktorý podal 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
ktorého zastupuje Vojtech Zajac, Za trafou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš 

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

rozhodnutie o umiestneni stavby 
INS FTTH_ CA_ CADC _ 00 _Čadca - Rieka 

na pozernkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba), v zmysle prilohy ktorá tvori neoddeliternú súčasf tohto 
rozhodnutia. 

Stavba obsahuje: 
Slovak Telekom a.s. plánuje v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb realizovaf výstavbu 

' optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete v meste Čadca v primestskej časti Čadca — 
Rieka v k.ú. Čadca. V záujmových lokalitách má Slovak Telekom a.s. existujúcu metalickú sief. 
Očelom stavby je rekonštrukcia tejto siete, pokrytie novovybudovaných a plánovaných obytných 
celkov, skvalitnenie služieb firemným klientom a pripojenie základných a materských šk61. 
Vybudovanim optickej siete bude umožnené vlastnikom prirahlých nehnuternosti využf vat' 
vysokorýchlostné služby (interne, dogitálna televizia, telefón) 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozernkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba), podra situácie, ktorá tvori 

neoddeliternú súčasf tohto rozhodnutia 

2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v 
územnom konani. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebnčho úradu. 
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3. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečno&  práce 
a technických nariaderri a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

4. Počas výstavby buclú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona. 

5. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvederrim potrebných ridajov o stavbe a fičastnikoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

6. NakoFko ide o stavebné práce v mieste, kde je pomerne vellý pohyb osôb, stavebnik je povinný 
stavbu zabezpečif tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti /oplotenie a 
zabezpečenie staveniska proti vnilcnutiu osôb, použitie ochranných sieti a pod. - § 43i ods. 3 
stavebrao zákona/. 

7. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebrao zákona viest' stavebný 
dennik a tento predlolif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

9. Na stavbu buchl použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných predpisov. 

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat' geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf 
a zariadenf, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásit stavebnému úradu 
dodávatera stavby najneskôr do 15 drif odo dria skončenia výberového konania. 

14. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedat' dodávaterska organizácia. 

15. Dodržat' podmienky SeVaKu a.s. Žilina č.j. 020038453 zo dria 16.11.2020 
Navrhovanou stavbou dôjde ku kolizii s potrubim verejného vodovodu (VV-zelená farba)a verejnej 
kanalizácie (VK-červená farba) v správe SEVAK a.s. V záujmovej oblasti sa taktiež nachádzajú 
vodovodné a kanalizačné pripojky pre jednotlivé nehnuternosti, ktoré nie sú v správe SEVAK. 
Informácie o týchto objektoch Vám poskytna majitelia nehnuternostf. Situácie (5 ks) s 
orientačným zakreslenim našich podzemných vedenf (výstup z GISu) sú v prflohe vyjadrenia. 

• Pred zahájenim akýchkorvek zemných prác stavebnik požiada o vytýčenie podzemných vedeni, 
ktoré sa nachádzajú v záujmovom územi a zabezpečf, aby při realizácii zemných prác bola 
dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovani s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich 
vedeni Vám cez objednávku vykoná organizácia SeVak a.s.. 

• Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržaf minimálne vzdialenosti 
určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona 6. 442/2002 Z.z. 0 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany 
VV a VK v širke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na 
obidve strany. 
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• V pásme ochrany VV a VK je zakázane vykondvaf zemné práce, umiestriovaf stavby, konštrukcie 
pevne spojene so zemou základom alebo iné podobne zariadenia alebo vykondvaf činnosti, ktorč  
obmedzujú pristup k verejnemu vodovodu a kanalizácii alebo ktore by mohli ohrozif ich technicky 
stay, vysádzaf tryale porasty, umiestňovaf skládky, vykonávaf terenne úpravy (znižovaf a 
zyyšoyaf krytie potrubia VV a VK). 

• Projektovú dokumentaciu pre stavebne povolenie na horeuvedenú stavbu žiadame predložif na 
vyjadrenie spoločnosti SeVaK a.s. 

16. Dodržaf podmienky Distribúcia SPP a.s. Žilina č.j. TD/NS/0909/2020/Ki zo dňa 16.11.2020 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• Pred realizaciou zernných prác a/alebo pred začatim vykondvania iných činnosti je stavebnik 

povinný požiadaf SPP-D o vytýčenie existujficich plyndrenskych zariadeni prostrednictvom online 
formuláru zverejneneho na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk  (Cast' E-služby), 

• v záujme predchddzania poškodeniam plyndrenských zariadeni, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykondva vytyčovanie plyndrenskych zariadeni do rozsahu 
100 m bezplatne, stavebnik je povinný oznámit začatie prác v ochrannom pásme plyndrenských 
zariadeni prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk  (*east' E-služby) najneskôr 3 pracovne dni pred zahájenim plánoyaných prác. V 
pripade neozndmenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podat' podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnend za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plyndrenského zariadenia uložif podra ustanoveni Zákona o energetike 
pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur 

• stavebnik prác je povinný zabezpečif pristupnosf plyndrenských zariadeni počas realizácie činnosti 
z d6vodu potreby prevádzkovania plyndrenských zariadeni, najma výkonu kontroly prevádzky, 
fidržby a výkonu odbornych prehliadok a odborných skušok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plyndrenských zariadeni, 

• stavebnik je povinný umožnif zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizácie 
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadeni, 

• stavebnik je povinný realizoyaf zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 
od obrysu nizkotlakčho (d'alej ako „NTL") plynovodu a stredotlakeho (d'alej ako „STL") 
plynovodu a vo vzdialenosti menšej jako 1,50 m od obrysu vysokotlakeho (d'alej ako „VTL") 
plynovodu, až po predchddzajúcom vytýčeni týchto plynárenskych zariadeni, a to výhradne ručne, 
bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnostou, za dodržania STN 73 3050, a to 
pokiar sa jedná o vykopové, ako aj bezvykopové technoléigie, 

• pred realizáciou akýchkorvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každa stranu od obrysu 
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, 
iným spôsobom ako ručne, je stavebnik povinný v mieste križovania obnažif plynárenske 
zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorováho uloženia plyndrenského 
zariadenia a talctiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom 
technicke parametre uvedenej sondy sú neoddeliternou prilohou tohto stanoviska, 

• v pripade, ak zemné pi-ace vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každt) stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 150 m od obrysu VTL plynovodu, nie je 
možné realizovaf výhradne ručne alebo bezvýkopovou met6dou s ručne kopanymi kontrolnými 
sondami, stavebnik je povinný predložif SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred 
požiadat o stanovenie podmienok na vykondvanie takýchto prác, 

• ak pri zemných prácach deljde k odkrytiu plyndrenskeho zariadenia, stavebnik je povinný 
kontaktovaf pred zasypanim vykopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 
jozefkvasnicagspp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženčho plyndrenskeho 
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej f6lie; výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného dennika, 
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• pristup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulácia s nimi j 
prisne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzťahuje vydand povolenie prevádzkovatera, 

• stavebnik je povinný zabezpečif odkryté plyilovody, kdble, ostatné inžinierske siete počas celej 
doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

• stavebnik nesmie bez salasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať  také terénne itpravy, ktoré 
by zmenili jeho doterajšie krytie a hibku uloženia, v pripade zmeny itrovne terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy plyndrenských zariadeni osadiť  do novej ítrovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, mug byt' ihned' 
ohlásené SPP-D na tel 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti mede viesť  k váblemu 
ohrozeniu livota, zdravia a majetku verejnosti, upozorikijeme, le SPP-D m6Ie pri všetIc'ych 
pripadoch poškodenia plyndrenských zariadeni poslať  podnet na Slovenskú obchodma inšpekciu 
(S01), ktorá je oprevnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 
plynárenského zariadenia uložiť  podra ustanoveni Zákona o energetike pokutu vo výtke 300,- až 
150 000,- eur, poškodenfin plyndrenského zariadenia môle dôjsť  aj k spáchaniu trestneho činu 
všeobecneho ohrozenia podra § 284 a § 285, pripadne trestneho činu poškodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne prospešnebo zariadenia podra § 286, alebo § 288 zdkona 6. 300/2005 Zz 
Trestný zákon, 

• stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržiavať  ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zipise z 
vytýčenia plyndrenských zariadeni a talctiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 
najma TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10, 

• stavebnik je povinný rešpektovať  a zohradniť  existenciu plyndrenských zariadeni a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• stavebnik je povinný pri sithehu a Icrižovani navrhovaných vedeni s existujúcimi plyndrenskými 
zariadeniami dodržať  minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

• v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebnik nesmie bez síthlasu prevádzkovatera distribučnej 
siete v ochrannom pásme plyndrenských zariadeni vykonávať  činnosti ako ani umiestliovať  stavby, 
kontrolne šachty, trvale porasty a pod., 

• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebnik nesmie bez sithlasu prevddzkovatera distribučnej 
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadeni umiestfiovať  stavby, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
• na práce v ochrannom pásme VTL plynovodu musi byt' vydaný pisomný salas prevádzkovateťa 

na činnost' v ochr. pásme 

17. Stavebtul dodrži pdmienky Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina uvedené v stanovisku 202010-
EZ-0197-1 zo dria 13.11.2020: 

• Vyjadrenie k existencii energetických zariadeni v majetku SSD, a.s. 
• V predmetnej lokalite stavby, sa nachádzajú enektroenergetické zariadenia v majetku SSD, a.s.. 

Zakreslend orientačml trasu vedeni v majetku SSD - priloha vyjadrenia. 
• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju 

vytýčif. 
• Od energetických zariadeni žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a 

bezpečne vzdialenosti podra prislušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajneho 
vodiča na každit stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajneho vodiča na každit stranu 
10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každít stranu lmeter, VN a NN zeniné 
káblové vedenie na kala stranu 1 meter) Pri reahzácii výkopových prác, žiadame neporušiť  
celistvosť  uzenthovacej sústavy. 

• Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri prácach 
v ochrarmom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevylumtné dodržať  všetky legislativne 
opatrenia (vrátane ustanoveni prislušných technických noriem) týkaj ace sa bezpečnosti osôb, 
ochrany energetických zariadeni a technického zhotovenia sitbehov a križovani. 
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• V pripade alcéhokorvej poškodenia elektroenergetickeho zariadenia je túto skutočnosť  pôvodca 
povinný neodkladne oznámiť  na tel. čfslo 0800 159 000. 

• Presnú trasu podzemných káblových vedenf v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk  , link: 
https://online.sse.slevtc/vytyc.wv  vytýči určený pracovnik SSD. 

• Pred zahrnutfm dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvat' 
zástupcu SSD z prislušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v "Zápise 
o vytýčeni podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebneho dennika. 

• V súbehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržať  manipulačný priestor min. 1 
meter na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni 
nezodpoveddme za poškodenie Vášho zariadenia. 

• Zároveil si Vás dovol'ujeme upozorniť, že v danej lokalite sa mau nachádzať  aj vedenia tretich 
osôb. 

18. Dodržať  podmienky Slovenského vodohospoddrského podniku š.p.Piešťany pod č.j. CS SVP OZ 
PN 8805/2020/02 zo dria 20.11.2020 

• Pri súbehu kábla s vodným tokom Rieka, resp. pri umiestŕiovani nových podperných bodov 
rešpektovať  ochranné pismo min. 6m od brehovej čiary toku, pri súbehu kábla uloženom v 
komunikáciach umiestnif kábel na vzdialenejšiu stranu v smere od toku 

• V pripade vykonávania opráv, údržby a investícii na toku bude sprdvca sieti povinný zrealizovať  
ich bezodplatné vytýčenie. 

• S umiestnenim chriničky na mostnú konštrukciu musi salasiť  jej vlastnik. Chriničku umiestnif 
nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietančho profilu toku. V pripade úpravy 
toku na vyšši navrhovaný prietok s dosahom na mostné objekty bude vlastnik siete povinný 
prelolif vedenie na vlastné náklady. 

• Narušený ter& v okoli toku zarovnať  a zhutnif. 

19. Dodržat' podmienky Mesta Čadca: 
• Optický kábel bude umiestnený v nespevnených krajniciach miestných komunikácii 
• Križovanie realizovať  pretlakom 
• V pripade, že stavbou dôjde k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky, je potrebnč  pred 

realizáciou stavby spracovať  PD ktord bude obsahovať  aj projekt prenosnčho dopravného 
značenia, lctorú je potrebnč  predložif na Okresný dopravný inšpektordt v Čadci 

• Požiadať  cestný správny orgán o rozkopové povolenie, v ktorom budú podmienky k spatnej úprave 
chodnikov a komunikácii 

• Po konzultácii s Mestom Čadca položit' chrdničky pre verejné osvetlenie 
• Ak počas realizácie stavby dôjde k poškodeniu už jestvujUcich sieti alebo nehnuternosti, škody 

budú opravené na náklady stavebnika 
,• 	Po vykonanf stavebných prác budú pozernky riadne upravené 

20. Dodržať  podmienky Engie Services a.s. zo di% 09.06.2021 
• Pred začatim zeinných prác je nutné vytýčenie podzemných sieti VO spoločnost'ou ENGIE 

Services a.s. 
• Pripadnú preklddku VO bude realizovať  spoločnost ENGIE Services a.s. 
• V pripade poškodenia VO si bude spoločnosf ENGIE Services uplatŕiovať  všetky výdavky spojené 

s odstránenfm poškodenia VO 

21. Dodržať  podmienky Mestskej teplárenskej spoločnosti pod č.j. 71/2021 zo dria 09.07.2021 
• Pri realizácii stavebných prác chrdnif verejné rozvody tepla a teplej úžitkovej vody (d'alej aj 

„tepe 1116 rozvody"), dodržiavať  povinnosti stavebnika podra § 36 a súv. zákona 6. 657/2004 Z.z. o 
tepelnej energetike a dodržiavať  najmenšie dovolenč  vzdialenosti pri súbehu a križovani 
podzemných vedeni podra STN 73 6006. 
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• Pred začatim stavebnych prác požiadat o vytyčenie trasovania tepelných rozvodov. 
• Akékorvek obnaženie a zakrytie tepelných rozvodov konzultovať  vopred so zástupcom spoločnosti 

a konzultáciu zaznamenať  do stavebného dennika. Výkopové práce vopred pisomne oznámiť  
spoločnosti a prizvať  k nim zástupcu spoločnosti. 

• V ochrannych pásmach tepelných rozvodov a ich tesnej blizkosti nepouživať  tažkú stavebnú 
techniku, vibračné a pneumatické mechanizmy z dvôvodu možného poškodenia tepelných 
rozvodov otrasmi. Stojky lešenia (a inych stavebnYch zariadeni) neurniestriovať  v ochranných 
pásmach tepelných rozvodov, z dôvodu možného poškodenia pôsobenim tlaku na malú plochu, 
resp. zabezpečif rovnomerné rozloženie tlaku stojky (a iných stavebných zariadeni) napr. vhodným 
panelom, alebo tvrdou doskou. 

• Dopravu na stavenisku, mixéry s betónom a inú 6E01 stavebmú techniku orientovať  mimo 
ochranného pásma tepelných rozvodov. V pripade, že dopravu tažkymi mechanizmami nie je 
mohié viesť  mimo ochranného pásma, eliminovať  osové bodové zataženie tepelných rozvodov 
vhodným prekrytim, napr. cestnými panelmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri tejto činnosti mať  
na zreteli, že tepelné rozvody sú v zemi vane uložené podra charakteru terénu v hibke od cca 0,5 
m. Pre tento pripad vopred predložit spoločnosti dielčiu projektovd dokumentáciu organizácie 
výstavby pri prejazde a pohybe tažkej stavebnej techniky po trase tepelných rozvodov. 

22. Dodržat' podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie: 

Osek odpadového hospodárstva pod č.j. OU-CA-OSZP-2020/013858-002 zo dňa 20.10.2020 
• dodávater stavby, ktorý je zároveň  pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovať  tak, aby 

nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči jeho okamžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie, 

• nevyužité odpady budd zneškodnené skládkovanfm na skládke, lctorá má udelený síthlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pfsm. a) zákona o odpadoch, prip. integrované povolenie 
v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni 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 
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch a druhy odpadov zaradi podia platného Katalógu odpadov 

• odpad — výkopová zemina je potrebné odovzdať  len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje 
miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 pism.d) zákona o odpadoch 

• výkopovd zeminu je možné využiť  na terenné dpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavby. 
Prebytok výkopovej zerniny, ktorý by mal bye využitý mimo realizácie stavby, je povalovaný za 
odpad a musi byt' s nim naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom pripade sa takéto 
konanie povaluje za porušenie ust. Zákona o odpadoch 

fisek ochrany vôd pod č.j. OU-CA-OSZP-2021/000088-002 zo dňa 05.01.2021 
• stavbu realizovať  v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Telekomunik s.r.o. 

Košice (oktether 2020) 
• Vodné toky — Vodný tok Rieka (VH ID 5537) nesmie bye využívany na vorný prejazd 

mechanizmov. Stavbu možno realizovať  len za vhodných klimatickych podmienok 
• Stavebné práce vykonávať  mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k ímiku 

znečisťujúcich látok do povrchovych vôd. V pripade úniku znečisťujúcich Wok do povrchovych 
vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať  opatrenia na ochranu \red v zmysle § 41 ods. 
6 a 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

• Rešpektovať  podmienky SVP š.p., OZ Piešťany dal-16 stanoviskom č, CS SVP OZ PN 
8805/2020/02 CZ 37285/210/2020 zo dňa 20.11.2020 
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• Pri sfibehu kábla s vodným tokom Rieka, resp. pfi umiestŕiovani nových podperných bodov 
rešpektovaf ochranné pásmo min. m od brehovej čiary toku, při sfibehu kdbla uloženom 
v komunikáciach umiestnif kábel na vzdialenejšiu stranu v smere toku 

• V pripade nevykonávania oprdv, ildržby a investicii na toku bude správca sieti povinný 
realizovaf ich bezodplatné vytýčenie 

• S umiestnenim chrdničky na mostnfi konštrukciu musi síihlasif jej vlastnik. Chrdničku 
umiestnif nad spodnfi hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku. 
V pripade ilpravy toku na vyšši navrhovaný prietok s dosahom na mostné objekty bude vlastnik 
siete povinný preložif vedenie na vlastné náklady 

• Narušený terén, zarovnat' a zhutnif 
• Začiatok prác ohlásif na Správu povodia stredného Váhu I PtIchov — ilseková kancelária Čadca 

p. Pavel (tel.č. 0903 269 072) 

flsek ochrany prfrody pod č.j. OU-CA-OSZP-2020/013857-002 zo diia 26.10.2020 
• počas stavebný prác dbat' na ochranu existujficej vzrastlej zelene, výkopovil rýhu viesf 

v dostatočnej vzdialenosti od lunefiov stromov tak, aby nedošlo k poškodeniu ich korefiového 
systému 

• nezasahovaf do brehových porastov toku Rieka 
• v rastlom WI-611e vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrat', uložif a po ukončeni výkopových prác 

spätne použif na povrchovd fipravu 
• v pripade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevin je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane 

prirody a krajiny nutný síihlas orgánu ochrany prfrody 
• prip. dočasné skládky stavebného materiálu neukladaf do brehových porastov a na podmáčané 

lokality 
• prebytočnil výkopovii zeminu neukladaf do alfivif blizkych tokov a na podmdčané lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov europskeho alebo národného významu v pripade, že 
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovaf ju na riadenej skládke 
TKO 

23. Stavebnik bude rešpektovaf podmienky Krajského pamiatkového firadu 	KPUZA- 
2018/12701-2/51428/K0P zo diia 10.07.2018 

• termin zahájenia výkopových prác v súvislosti s predmetnou stavbou pisomne ohlásif najmenej 
s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému firadu v Žiline 

• podra § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v pripade zistenia, resp. 
narušenia archeologických nálezov počas stavby musi nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác ihned' nález ohlásif Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline. Ndlez ponechat' 
bez zmeny až do obhliadky pamiatkovým &adorn alebo nim poverenou odborne spôsobilou 
osobou. Do obhliadky pamiatkovým firadom je nálezca povinný vykonaf všetky nevyhnutné 
opatrenia na zdchranu ndlezu, zabezpečif ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 
a odcudzeniu, pokiar o horn nerozhodne stavebný firad po dohode s pamiatkovým firadom. 
Archeologický nález môže vyzdvihnilť  a premiestnif z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí 
iba oprávnená osoba met6dami archeologického výskumu 

24. Stavebnikovi budil ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác shažif iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch v síivislosti 
s výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadat' si súhlas MsÍJ v Čadci, odd. 
ekonomicke a spravy majetku. 

25. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnicicych, pit). iných práv k pozemkom dotkriutým 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chrdnené 
záujmy íičastnikov stavebného konania 
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26. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviest' do pôvodného stavu 
a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov 
o náhrade škody. 

27. Uvedená stavba podlieha kolaudácii. 

Rozhodnutie o nandetkach Oastnikov konania: 
V priebehu územného konania zo strany účastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 

správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracovand do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dŕia nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestrati však platnosf, ak v tejto lehote bude podaná žiadosf o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba nie je v kolizii s platnou Azemno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dŕia 27.07.2007. 

ODCIVODNENIE 

Mesto Čadca obdržalo od navrhovatera: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, ktorého zastupuje Vojtech Zajac, Za trat'ou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuldš, návrh na 
vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „INS_FTTH_CA_CADC_OO_Čadca — Rieka" na 
pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba), v zmysle prilohy ktorá tvori neoddeliternA súčasf tohto 
rozhodnutia. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný firad, podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v sAlade s § 36 stavebného zákona 
oznámilo ad. 30.04.2021 začatie územného konania všetkým známym iičastnikom konania 
a dotknutym orgánom a dťia 21.05.2021 vykonalo ústne konanie spojene s miestnym zisfovanim. 
Ostatným Ačastnikom bolo konanie oznátnené verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani. 

V uskutočnenom územnom konani bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskfunaný 
z hradisk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s fičastnikmi konania 
a dotknutymi orgáruni. 

V priebehu územného konania zo strany Ačastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boll akceptované a sú zapracovand do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný Arad 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 platnosf dŕiom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzfahuj e. 

Stavba nie je v kolízii s platnou Azemno - plánovacou dokumentáciou mesta (ĹJPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dfia 27.07.2007. 
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POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dŕia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, I:JP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie nie 
je možné preshimat' súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Občiansky síidny poriadok v zneni zákona č. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

Ing. Mil  
pri a mesta 

Priloha pre navrhovatera: 
• overená projektová dokumentácia pre Azemné konanie 

Doruči sa: 
tčastnici konania 
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská slap. č. 28, 817 62 Bratislava 
2. Vojtech Zajac, Za trafou slap. 6. 606/4, 031 04 Liptovsky Mikuláš 
3. vlastnici pozemkov a stavieb, ktorych vlastnicke alebo iné práva m'óžu byt' navrhovanou stavbou 
priamo dotknuté (v navrhovanej trase liniovej stavby podra predloženej situácie) 
4. vlastnici susednych pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva m'óžu byt' navrhovanou 
stavbou priamo dotknuté (v navrhovanej trase liniovej stavby podra predloženej situácie) 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkYm počtom ilčastnfkov konania, tymto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musf byt' vyvesené po dobu 
15 dni na firadnej tabuli Mestského firadu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Energotel, a.s., Miletičova slap. 6. 7, 821 08 Bratislava 
6. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta slap. č. 16, 010 01 Žilina 
7. Krajský pamiatkový firad Žilina, Marianské námestie slap. 6. 19, 010 01 Žilina 
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova súp. č. 8, 832 47 Bratislava 
9. Ministerstvo vniatra, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho siap. 'C. 26, 012 23 žilina 
10. MsfJ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku 
11. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
12. Mst1 Čadca, referát dopravy 
13. MTS, a.s., Palárikova slap. č. 88, 022 01 Čadca 
14. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku sdp. 6. 4, 022 01 čadca 
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15. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova slap. 6. 
977, 022 01 Čadca 
16. Okresný Arad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
17. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
18. OTNS, a.s., Vajnorská súp. 6. 137, 831 04 Bratislava 
19. Regionálny firad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
20. Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
212. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. 6. 
3/834, 921 80 Piešfany 
22. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy síip. č. 44, 825 19 Bratislava 
23. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dilom doručenia. 

VYVESENt IAA.  22- 	 ZVESENt 

        

        

Pečiatka a odpis Orgánu, *e vyvesenie a zvesenie 

o sprivnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov pololky 59 pism. a ods. 2 vo 

Bankovi spojenie: 1/1:1B, a.s., Čadca E-mail: selcretariat@mestocadcask  
Č. O.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadcask 

Adresa: Mestsky itrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 

Sprivny poplatok podra zakona Č. 145/1995 Z.z. 
vý§ke 100.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4302214 	IČO: 313971 
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 
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