
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. J.: VD/2751/2022/Mu 	 V Čadci dria 10.08.2022 

IFJZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušny podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. o 
fizemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pism. 
a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok a byvanie 
a o zmene a dopinenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v znenf 
neskoršich predpisov, v fizemnom konanf posítdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie 
o umiestneni stavby, ktorý dria 26.05.2022 podal 

Gustáv Hlaváč, Budatinska 3142/5, 851 05 Bratislava 

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

rozhodnutie o umiestneni stavby 

Domová studria 
na pozemku register "C" parc. č. 12104/2 v katastrálnom fizemf Čadca. 

Stavba obsahuie:  
Projektová dokumentácia rieši zdroj vody pre budrici rodinny dom na pozemkoch p.č. CKN 12 103/2, 
12 104/2 v k.ú. Čadca. Voda bude vyčerpaná z projektovanej vŕtanej studne pomocou ponorného 
čerpadla. 

Pre umiestnenie stavby sa určujri tieto podmienky: 
1. Stavba studne bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 12104/2 v katastrálnom fizemi 
Čadca, podra situácie umiestnenia stavby, ktorá je prilohou tohto rozhodnutia. 

2. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat' 
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posridenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./ ktorou sa vykondvajít niektoré ustanovenia stavebného 
zákona). 

3. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebník dokladovat' stanovisko o vyriati 
pozemku pod navrhovanou stavbou na pozemku register „C" parc.č. 12104/2 z PPF, ktoré vydáva 
Okresný drad Čadca, pozemkový a lesny odbor. 
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4. Pred spracovaním d'alšieho stupfia PD je potrebné požiadať  o presné vytýčenie všeticých 
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/ 
jednotlivých sprdvcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať  príslušnd STN, ochramid pásma 
jestvujúcich vedení a ich pripadné pripomienky dand pri vytýčení. 

5. Súbeh a križovanie. s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, alc nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať  všetky dotlututé vedenia s vyznačením odstupových 
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení. 

6. V d'alšom stupni PD preukázať  formou projelctu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevylmutnými 
zdbermi. Pri návrhu minimalizovať  negatívne vplyvy uskutočAovania stavby na susednd pozemky, 
trvalé porasty a stavby. 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 
V priebehu územného konania zo strany itčastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej 

správy neboli vrnesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo &la nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť  o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - pldnovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta 
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiterstva Č. 96/2007 na zasadnutí diia 27.07.2007, 
ktorej záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne zdvazným nariadením č. 57/2007 s účinnosťou od 
15.08.2007. 

ODI5VODNENIE 
Dŕia 26.05.2022 podal Gustav Hlaváč, Budatínska 3142/5, 851 05 Bratislava návrh na vydanie 

územného rozhodnutia stavby „stuchia" na pozetnku register "C" parc. 12104/2 v k.ú. Čadca; týmto 
Mom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podfa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym fičastníkom konania a súčasne nariadilo za 
fičelom prerokovania tohto návrhu ústne pojedndvanie spojené s miestnym zisťovaním na defi 
30.06.2022 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. 

fJčastníci územného konania mohli svoje námietky uplatniť  najneskôr pri ústnom pojedndvaní, 
v opačnom prípade sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť  svoje stanoviská aj 
dotknuté orgány a organizácie. Očastníci konania mohli nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na 
tunajšom úrade počas úradných dní, najneskôr však pri ústnom konaní. 

V priebehu územného konania neboli zo strany fičastníkov konania vmesené žiadne námietky 
ani pripomienky. 

Stavebný itrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podfa § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hfadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
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Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté 
fizemie a projektová dokumentácia pre fizemnd rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkdm na výstavbu podra ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., lctorou sa 
ustanovujii podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkdch na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 

Stavebný úrad preto rozhodol talc, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v mení neskoršich predpisov možno 

proti tomuto rozhodnutiu podať  do 15 dní odo chia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský Arad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie nie 
je molné preskiimať  sfidom podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky sfidny poriadok v znení zákona Č. 
424/2002 Z.z., poldar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 
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Pnloha: situdcia umiestnenia stavby studne 

Dorn& sa: 
ĹIčastnici konania 
1. Gustáv Hlaváč, Budatinska sup. Č. 3142/5, 851 05 Bratislava 
2. Ing. Milan Hojdik, JaMova súp. Č. 2469/1, 022 01 Čadca 
3. Mgr. Miroslava Hojdiková, Jašikova súp. Č. 2469/1, 022 01 Čadca 
4. Michal Hruška, Chalúpkova súp. Č. 156/15, 022 04 Čadca 
5. vlastnici pozemku CICN 12105 v k.ú. Čadca 

Nakorko pozemok p.č. CKN 12105 v k.ú. Čadca netná založený LV, potencionálným vlastníkom 
sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť  
vyvesené po dobu 15 dní na firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. Mesto Čadca, referát ŽP 
7. Okresný úrad Čadca, pozemkovy a lesný odbor, Palárikova sup. 6. 95, 022 01 Čadca 

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesen6 po dobu 15 dní spiisobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

ng. NI* n GURA 
pri ĺátor mesta 
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý pcifiidzuje vyve nie a zv senie 

Poplatok: 
. Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov polacy 

59 pism. a ods. 1 vo výške 40.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankov6 spojenie: VĹJB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestslcy 6rad Čadca, Namestie slobody 30, 	022 01 
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