
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2308/2020/St 	 V Čadci dňa 07.07.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušny podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o tizemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom Azemnom a stavebnom konani preslaimal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosť  o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.04.2020 podal 

Štefánia Poláková, Drahošanka 644, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preslalmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebnao 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom tizemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Pristavba, nadstavba a stavebné itipravy RD Č. 644 
na pozernku register "C" parc. 6. 10964 v katastrálnom fizemf Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši pristavbu, nadstavbu a s tým alvisiace stavebné Apravy jestvujíiceho 
rodinného domu síip.č. 644 v Čadci. Rodinný dom silp.č. 644 je podpivničený s jedným nadzemným 
podlažim a povalovým priestorom, zastrešený sedlovou strechou. pri stavebných prácach dôjde k 
odstráneniu obvodových konštrukcii nad prfzemfm a strechy. Následne sa zhotovi nová obvodová a 
strešná konštrukcia, podkrovný priestor so zobytní. Pristavba sa zrealizuje z východnej strany, za 
Ačelom vytvorenia schodiska. Dôjde k rekonštrukcii NN prfpojky, ostatné inžinierske zostávajú 
pôvodné. 

Objektová skladba povoPovanej stavby: 
1. Pristavba, nadstavba a stavebné fipravy RD 6. 644 
2. Elektrická prfpojka 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 10964 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá 
je súčasfou PD a tvori prflohu tohto rozhodnutia. 
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2. Polohové a výškové pomery stavby (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• pôdorysné rozmery jestvujúceho RD sa nemenia, zrealizuje sa prístavba pri východnej fasáde 

RD o pôdorysných rozmerov 5,8 x 2,6 m, 
• porovnávacia rovina 0, 000 m = &oven' čistej podlahy 1. NP 
• výška rímsy: + 5,4 m od ± 0,000 m, 
• výška hreberia strechy : + 6,60 m od ± 0,000 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• vodovodná a kanalizačná pripojka je jestvujaca 
• zrealizuje sa rekonštrukcia elektrickej pripojky podra PD overenej v tomto konaní 

a odsúhlasenej správcom SSD, a.s., Žilina. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto 
spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť  vykonand bez 
predchádzajaceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovaní stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajace sa bezpečnosti práce 
a technických nariadení a dbať  o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby buda dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočiiovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončend do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať  v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať  množstvo vrniknut6ho odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku buda likvidovand na pozemku stavebnika, zaústené do 
trativodu na pozemku stavebnika. 

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
derma a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

8. Na stavbu buda použité stavebné výrobky spiriajace podmienky osobitných predpisov. 

9. Podra § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby 
oprávnenými osobami podra § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za salad priestorovej polohy 
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá podra § 75a ods. 2 
stavebného zákona stavebnik. 

10. Stavebník je povinný označiť  stavenisko s uvedením potrebných adajov o stavbe a ačastníkoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

11. Stavebník pred začatím stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpečí presné vytýčenie 
všetkých podzemných vedení a zariadení v danej lokalite, ich pripadna ochranu podra platných 

 	noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

12. Stavebník je povinný oznámiť  stavebnému úradu termín začatia stavby. 
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13. Stavba bude uskutočiiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať  Ing. Vladimir Golis, 
Okružná 689/5, 022 04 Čadca a bude zodpovedať  za odborné vedenie uskutočliovanie stavby. 

14. Dodržať  podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo „Vyjadrenf 
k územnému a stavebnému konaniu" pod zn.: 4300132085-70 zo cilia 17.04.2020: 
• V predmetnej lokalite k.ú. Čadca sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. — 

vzdušné NN vedenie nadzemné a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedeni 
Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu tohto vyjadrenia ( modrou prerušovanou 
VVN vedenia 110kV vzdušné, červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, 
červenou pinou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia 
vzdušné, zelenou pinou čiarou NN podzemné). 

• Od uvedených energetických zariadeni žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. (VVN vzdušné 
vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22kV od 
krajného vodiča na každú stranu 10m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 
1 m VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác, 
žiadame neporušif celistvosť  uzemilovacej sústavy. 

• Toto vyjadrenie má informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 
trasy podzemných vedeni fyzicky ich vytýčiť. 

• Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodržať  všetky 
legislativne opatrenia (vrátane prislušných technických noriem) týkajfice sa bezpečnosti osôb, 
ochrany energetických zariadeni a technického zhotovenia súbehov a križovani. 

• V pripade akéhokorvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť  pôvodca 
neodkladne oznámif na tel. čislo 0800 159 000. 

• Presnú trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD, a. s. Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk  vytýči určený pracovnik SSD, a. s. 

• Pred zahmutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvať  
zástupcu SSD z prislušného strediska fidržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v 
„Thpise o vytýčeni podzemného el. vedenia", resp. zápisom do stavebného dennika. 

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

• Zároveii si Vás dovorujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachadzať  aj podzemné 
vedenia tretich osôb. 

• Pripojenie objektu na elelctrickú energiu je riešené z existujúceho vzdušného NN nadzemného 
rozvodu. Odovzdávacim miestom sú spfnacie a istiace prvky 3x50A v poistkovej skrinke SPP2, 
ktorá bude umiestnená na podpemom bode v majetku SSD, a.s. pri parcele CKN 10959, t.j. bod 
napojenia sa nemeni. 

• Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér, 
charakteristika B. 

• Elektrický privod káblom mm. AYKY-J4Bx16 mm2  od poistkovej skrinky do rozvádzača 
merania spotreby elektrickej energie (d'alej len RE) vrátane Si stavebnik realizuje na vlastné 
náklady. Price na el. zariadeni smie realizovať  odbome spôsobilá osoba v zmysle vyhl. 
508/2009. 

• Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne pristupnom mieste — na 
hranici pozemku, resp. fasáda objektu. Vyhotovenie RE mug vyhovovať  platnej norme STN 
EN 61439-1 až 5, pre pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť  spinen6 technické 
a obchodné podmienky prislušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musi byť  
vorný rovný priestor aspoii 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy 
z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť  mimo plombovanú 'Oast' rozvádzača RE. 
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Práce na elektrickom prfvode ako aj montáž smie realizovať  Vami vybratá odborne spôsobilá 
v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na internetovej 
stránke SSD, a.s. 

• Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického privodu vrátane RE si realizuje žiadater 
na vlastné náklady (odberaterov majetok). Od existujúcich energetických zariadenf je potrebné 
dodržať  ochranné pásmo v zmysle zák. č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podra 
prislušných noriem STN. 

• Po vybudovanf NN pripojky pre odberné miesto je potrebné predložiť  do SSD „Čestné 
prehlásenie žiadatera o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do 
distribučnej sústavy SSD (d'alej len Čestné prehlásenie), ktoré je zverejnené na stránkach 
www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané pisomné potvrdenie o jeho prijati. 

• 0 pripojenie novej, odpojenie starej pripojky k distribučnej sústave a preldádku elektromera 
požiada odberater prostredníctvom svojho dodávatera za predpokladu, že do požadovaného 
termfnu pripojenia bude mat' odberater pripravené meracie miesto pre prekládku určentho 
meradla, t.j. zrealizované osadenie ER, vybudovaný el. privod s pripojenim k istiacej skrini, 
notvrdené prijatie Čestného prehlásenia. V pripade rekonštrukcie odberného miesta bez 
aktuálne uzatvorenej zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny, požiada odberater 
prostrednictvom telef6nnej linky SSD. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej pripojky 
k distribučnej sústave a preldádku elektromera zabezpečf po spineni podmienok výlučne 
správca energetického zariadenia v danej lokalite, t.j. S SD. 

• Rekonštrukcia elektrickej pripojky musf bye vykonaná v súlade s platnou legislativou 
a normami STN. 

15. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

16. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžiť  iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejných 
plôch a komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný 
pred realizáciou vyžiadať  si sailas prislušného správcu komunikácie. 

17. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, pit). iných práv k pozernkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy fičastnikov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnfkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
nálrade škody. 

19. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopinenf niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
- Parcela register "C" parc. č. 10964 v 1(.11 Čadca — zastavané plochy a nádvoria 
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Projektovti dokumenticiu vypracoval: 
Gold project s.r.o., Okružná súp. č. 689/5, 022 04 Čadca 

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany ostatných účastnfkov 
konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptovand a sú zapracovand do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byf začatá pokiaF stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. 

Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Stavba je umiestnená v súlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými 
regulativmi, ktoré boli schválené uznesenfm Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dria 
27.07.2007. 

Odavodnenie: 

Dria 15.04.2020 podala Štefánia Poláková, bytom Drahošanka 644, 022 01 Čadca žiadosf o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristavba, nadstavba a stavebné úpravy RD č. 644 " na 
pozemku register "C" pare. č. 10964 v LA. čadca. 

Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakollo pomery staveniska mu boli dobre 
známe a žiadosf poskytovala dostataný podldad pre riadne a fipiné posúdenie navrhovanej stavby. 
Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia oznámenia, v ktorej si mohli fičastnici konania 
uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Účastnici konania: 

Štefánia Poláková, Ing. Vladimir Golis, Rudolf Gužik, Marta Gužiková, Anna Pohančeniková, 
Mária Valáriková, Gold project s.r.o., známi aj neznámi spoluvlastnici pozemkov register "C" 
parc. č. 10965, 10963 v k.ú. Čadca 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z Hadisk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými organmi 
a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

• Okresný úrad Čadca, pozernkový a lesný odbor, SSD, a.s., 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietf technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
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Dokumentácia spifia základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebný Arad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolanf: 

Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podať  
odvolanie v lehote 15 drif odo dŕia jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie presktimaterné 
súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

6:tti\ 
,
r 	e  

g. M" GURA 
pri ţ tormesta  

Prfloha: situácia umiestnenia stavby 

Dorn& sa: 

ĹJčastnici konania 
1. Štefánia Poláková, Drahošanka súp. č. 644, 022 01 Čadca 
2. Ing. Vladimir Golis, Okružna súp. č. 689/5, 022 01 Čadca 
3. Rudolf Gužik, A. Hlinku súp. Č. 1453/43, 022 01 Čadca 
4. Marta Gužiková, A. Hlinku súp. č. 1453/43, 022 01 Čadca 
5. Anna Pohančenfková, Mierova súp. č. 2124/19, 022 01 Čadca 
6. Maria Valáriková, Rázusova súp. č. 769/39, Čadca 
7. Gold project s.r.o., Okružná sap. č. 689/5, 022 04 Čadca 
8. fičastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. C KN 10965, 

10963 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného 
zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
9. MsĹJ čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
10. MsĹJ Čadca, referát dopravy 
11. Stredoslovenski distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 di* 
posledný deň  lehoty vyvesenia je &Awn doručenia. 

Vyvesené 	-  ktibo 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvr 

Zvesené dňa: 	  

vyv senie a zvesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankové spojenie: YOB, a.s., Cadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax:-041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky úrad tadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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JESTV. KANALIZ. PRIPOJKA PVC DN 160 DO JESTV.PREFABRIKOVANEJ 2UMPY 

ELEKTRICKE VEDENIE ON VZDUANE 

JESTV. VODOVODNA PRIPOJKA HOPE 32rwn 2 JES1V. RUERVOARA 

JESTV. EL PRIPOJKA R.D. - VZDULNE VEDENIE 

RE - ELEKTROMEROVY ROZVADZAC 

- ROZVADZAt 

SUP 

10912 J L 

10989 

'74741rAtorro •44tke.....4) 
04014-0114 44-41,6 4'74' 
41100041001: 
Id-144•4110/4V 

4
040,401,01140  ,ok 

41(4014* /Faints 0) P.ollper 
es • .dua  

Zei•VolVal 
-e-106//buld .„..7  

2mx3,5m 

V 	YPANA STRKO fr. 63mm 	10991 

ODD ENA GEOT 	OU OD ZEMNEH 
NASYP 

NASYP 

10966 

GEOTEXTfLIA 00g/M2 — 

1 NAVRHOVANt PRIPOJKY :  

ZASYP Z KAME VA fr.16/32 jestvu  

1093/11h  

10992 

stvu a vzciutnti 	fpojka 	/ 
es  is on 2 

POVODNA ZE  

/' 
eJ 

2,66 

KABEL AYKY-J 4x16 	stPe a v 
ism /*I pi 

I 
zenl, trasa 20 m c 

10963 

JD 
-nov9 

orky EP9 -13 

KADEL KYz 
vzduch ra 

-/  

x16 po stPe 
a 22 nil  diltka 3 

10959 

et.ptitkou 

oo  

10960 	r 

NNY DOM - ZASTAVANA PLOCHA 

PRISTAVBA - ZASTAVANA PLOCHA 	 m2 

JESTV 	VNENE PLOCHY (VONKAJŠIE CHODNIKY..) cca 6,53m2 

JESTVUJOCE OPLOTENIE PLE fIVO v.1, 6m 

0  JESTVUJOCA PREFABRIKOVANA ZUMPA 

10965 
5,01 	10,10 

3,89 

pristupovo cesto VSTUPNA BRANKA 10962/2 

DA2bOVE POTRUBIE DN100 

V ŠTRKOVOM LO2KU fr.8/16mm hr.150mm 
V MIN, HLBKE 600-800mm 2,66  

POZNAMKA : 	 . . ..... . 

	

. 	• . . 
OBJEKT JE KOTOVANY 9Tivbritiagoi • uri,t..) ETICS  

10915 

— 

1 	NV-7-1.0,9P) slo 
vo,s

• 

U 	• 

'fEO5IAj5TOVANIE, ARCHITEKTU 

HLAVNY PROJEKTANT • GOLD PROJECT,s.r.o. 	 '-': 1.31001.R GOB'S - AUTORIZOWNY ST 	BN 
U Kan. 01(14/NA OMB CAUCA 
..n. . prolekty4guned corn . 0905.1601 VYPFčACOVAL Ing. Vladimfr Golis 	 „ 	2 

MIESTO STAVBY DRAHOŠANKA  KN.10964,10965 ' 
tISLO ZAAAZKY 

INVESTOR Štefánia Poláková, Drahošanka 644::.: 	, 	,;, AR-11y51iE CISLO 

NAZOV STAVBY Prístavba,nadstavba a stavebné 

Opravy R.D. 6.644 
P 	 . emny; 

• - . -;.-.::?_-.;: 

"434,1  . 
03/2020 

' FORMAT A4 1A4 

OBJEKT ' 

S0-01 -  RODINNY DOM 
KLAS. STAVBk 

1 	1 	1 	I 1 (10 

STUPEŇ  P.S. 

PRoFEŠIA ARCH 
, 

NAZOV VYKRESU 

,- 	 I 

CELKOVA SITUACIA 

7 	1 	 I- 

MIERKA 

1500 

CISLO VYKRESU 

1 
_. 

10916 
II 

10914 

Jes JB 
bo 	de Q 

10954 

JB OPeeh9  
0964,5 

‚I 

'I 

Cr)  

10967 

STVUJUCE 	 I 

ELEKTRICKA PRiPOIKA NN - VZDUŠNE 
VEDENIE/ZEMNE 

PARCELA 
HRAN1CA POZEMKU 

VSTUP DO OBJEKTU 

117  
0 

10911 

II 

10910 
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