MESTO CADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. J.: VD/3016/2021/Mu

V Čadci dňa 26.10.2021

IFJZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný 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 konanf posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnenf
stavby, ktorý podal
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Barická cesta 1960, 010 57 Žilina
(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
SKV Žilina - Čadca - Milošová U Hul'any - U Vilča - vybudovanie dotláčacej stanice
na pozemkoch CKN 749, 8015/1 v k.ú. Čadca.
Stavba obsahuje:
Čerpacia stanica v Čadci m.č. Milošová — Hurany - Vilča, bude zvyšovat' tlak v danom
spotrebisku. V rámci projektu bude zriadená 1 čerpacia stanica Hydro MPC-E 3 CRIE10-3 U2 A-AAGHV, ktorá bude osadená v prefabrikovanej šachte svetlých rozmerov 2,8x2,4x2,38 m, so vstupným
kominom, rebrikom a poklopom. Zberné potrubia čerpacej stanice na vstupe aj výstupe budú napojené
v šachte na prepojovacie potrubie nerezové DN 80. Čerpacia stanica bude napojená na el. energiu cez
rozvádzač, ktorý bude umiestnený mimo šachtu. Elektrická pripojka bude tvorená káblom AYKY-J
4x16 napojeným z obecnej sekundárnej vzdušnej siete z jestvujúceho DB stipa. Čerpacia stanica bude
osadená v jestvujúcej MK asfaltovej.
Pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby sa určujil tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat'
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§. 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./. Nakorko sa jedná o vodnú stavbu, stavebnik požiada o
vydanie stavebného povolenia — Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o 2P.
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2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch CKN 749, 8015/1 v katastrálnom územi Čadca podra
situácie, ktorá je síičasfou PD a tvori neoddeliternú prilohu rozhodnutia.
3. Pred spracovanim d'alšieho stupŕía PD je potrebné požiadaf o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedeni a zariadeni /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/
jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržaf prislušné STN, ochranné pásma
jestvujíicich vedeni a ich pripadné pripomienky dané pri vytýčeni.
4. SAbeh a križovanie s dotknutými jestvujiacimi vedeniami navrhmlf, ak nie je v d'agich
podmienkach uvedené inak, v sfilade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajíicom vytýčeni, zdokumentovaf všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupov ych
'
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni.
5. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky: Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
pod č. OU-CA-OSZP-2021/003665-002 zo dfia 24.03.2021
• Stavenisko počas výstavby zriadif na plochách, ktoré budia zabezpečené proti úniku nebezpečných
látok do povrchových alebo podzemných vôd resp. zabezpečif tieto plochy tak, aby nedošlo k
znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo
podzemných vôd.
pod č. OU-CA-OSZP-2021/003619-002 zo dŕía 06.04.2021
• prebytočnil výkopovil zeminu neukladaf do alúvii miestnych tokov a na podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov eurcipského alebo národného významu, v pripade že
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotIcnutej stavby zlikvidovaf ju na riadenej skládke
TKO
pod 6. OU-CA-OSZP-2021/003615-002 zo dŕia 23.03.2021
• Odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči
jeho okamlité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
• Nevyužit6 odpady budít zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený salas na
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, pit). integrované povolenie.
• 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 vykonávajtl niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch a druhy odpadov zaradf podra platného Katal6gu odpadov
• Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdaf len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje
miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 pism. d) zákona o odpadoch.
• Výkopovia zeminu je možné využiť na terénne Apravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba.
Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byf využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za
odpad a musi byf s nim naložené v síilade so zákonom o odpadoch. V opačnom pripade sa takéto
konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.
6. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky: Okresný úrad Čadca, odbor cestnej premávky
a pozemných komunikácii OU-CA-OCDPK-2021/008500-002 zo cilia 13.07.2021
• Stavebnik je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii a ustanovenia § 18
zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky 6. 35/1984 Zb..
• Realizáciou stavby nesmie byf narušený odvodfiovaci systém cesty.
• Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedzif alebo ohrozif bezpečnosf a plynulosf cestnej
premávky spôsobenou obmedzenfrn alebo uživanim pozemných komunikácii II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestfiovanie, skladanie a
nakladanie predmetov, zariadeni alebo materiálu na ceste...), je stavebrifk povinný požiadaf cestný
správny orgán o povolenie na zvláštne uživanie pozemných komunikácif v zmysle § 8 zákona 6.
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135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky 6. 35/1984 Zb.. Stavebnik je zárovefi povinný rešpektovaf osobitné
podmienky tohto povolenia.
Pri stavebných pracach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo fipinému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadaf o povolenie
na čiastand alebo úpinú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny organ v zmysle § 7
zákona 6. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde bud6 určené osobitné podmienky, za
ktorých bude možné pozemn6 komunikáciu uzavrief.
Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosfou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácii II. a III. triedy je stavebnik povinny' požiadaf OU CA OCDPK o udelenie
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácii v
zmysle § 11 ods. 2 zákona 6. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky 6. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zdkon o pozemných komunikáciách.
Pred osadenim dočasného (prenosného) a trvalého dopravného mačenia pri pozemnej komunikácii
II. a III. triedy, je potrebné požiadaf OU CA OCPDK o jeho určenie.
Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými Apravami na pozemných
komunikáciách II. a III. triedy, je stavebnik povinný požiadaf OU CA OCPDK, ako prislušný
špeciálny stavebný úrad podra § 3a ods. 3 zákona 6. 135/1961 Zb. a v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb., o vydanie povorovacieho dokumentu.
Stavebnik je povinný rešpektovaf ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestny' správny
organ dopinif v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II.
a III. triedy v zmysle § 3e ods. 1 pfsm. c) zákona 6. 135/1961 Zb..
Stavebnik je povinný dodržaf podmienky stanoviska Správy ciest žilinského samosprávneho kraja
(majetkového správcu pozemných komunikácii II. a III. triedy v územnom obvode okresu Čadca) k
predmetnej stavbe.
Pri realizácii prác na miestnej komunikácif je vecne a miestne prislušným správnym orgánom na
vydanie potrebných povoleni obec.

7. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky: Správy ciest žilinského samosprávneho kraja
099/2021/SCŽSK-195 zo dfia 17.06.2021
• Termin prác vopred oznámif a k výkonu prác prizve zástupcu SC žSK, závodu Kysuce Ing.
Gurčiková (tel. č. +421 917 997 782), ktorý na mieste upresni naše podmienky.
• Z dôvodu realizácie vodovodnej a elektrickej pripojky bude realizovaný zásah výlučne v miestnej
komunikácii. Miestna komunikácia konči v mieste, kde sa napája na cestml komunikáciu
111/2016.
• Pozdižne vedenie elektrickej pripojky bude výlučne za priekopou cesty III. triedy.
• Stavebnými prácami nesmie dôjsf k poškodeniu priepustu, ktorý je umiestnený v priekope popod
miestnu komunikáciu, aby nedošlo k poškodeniu odvodnenia cesty III. triedy.
• V pripade akéhokorvek zásahu do vozovky cesty 111/2016 je nevyhnutné o torn vopred
informovaf zástupcu SC ISK, závodu Kysuce, ktorý urči podmienky na spatné ilpravy.
• Práce realizovaf v obdobi od aprfla do 15. okt6bra prfslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili
prekážky pri výkone zimnej ildržby cesty.
• V pripade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty 111/2016,
investor na vlastné náklady zrealizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty III. triedy
sfunkčnené.
• Investor zodpovedá za všetky pripadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretfch osôb, ktoré
vznikrul v sírvislosti s realizáciou predmetnej stavby.
• Stavebnik zabezpečf, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisfovaniu vozovky
stavebnou činnosfou. V pripade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie
cesty bezprostredne po jej znečistenf.
• Stavebné pi-ace nesmú obmedzif plynulosf a bezpečnosf cestnej premávky na ceste III. triedy.
Stavebný material uskladnif mimo telesa cesty.
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SC ŽSK bude ku kolaudácii požadovaf doložif dokumentáciu skutočnej realizácie stavby v
dotknutom ítseku cesty s geodetickým zameranim (digitálne zameranie skutočnej trasy v
elektronickej podobe).
Dočasné dopravné značenie odsalasené OR PZ, OD1 v Čadci zabezpeči investor na vlastné
ralady.
Pri akotnkorvek inom zásahu do telesa cesty 111/2016 je potrebné požiadaf SC ŽSK o vyjadrenie.
Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnil dobu 60 mesiacov od ukončenia
prác (odo dŕia pisomného prevzatia stavebných prác pracovnikom SC ŽSK). Po dobu trvania
záručnej doby je žiadater povinný: priebežne a bez meškania odstrafiovaf poruchy vzniknuté v
dôsledku zásahu do telesa cesty
Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme pisomne oznátnif zástupcovi správcu cesty
(vhodné zaslaf fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie
zásahu do telesa cesty a spisaný, zápis s terminom záručnej doby.
Na základe tohto vyjadrenia investor stavby požiada Okresný ítrad Čadca. odbor CD a PK
o prislušné povolenia.
Bez odovzdania všetkých potrebných dokladov, testov a certifikátov, nemôže byf stavba v užívani.

8. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky Mesto Čadca, refer& dopravy pod č.
VD/45279/1638/2021/MKo zo &la 08.09.2021.
• Spatml ítpravu vozovky miestnej cesty realizovaf:
a) Obrusná vrstva vozovky — použitie asfaltovej zmesi typu AC; druh AC 11; hraka vrstvy min.
50 mm;
• Aprava v itseku pozdižneho výkopu ryhy bude realizovaná v celej širke polprofilu
vozovky
• Aprava v Aseku priečneho výkopu ryhy bude realizovaná s presahom 5 m na každil
stranu
b) Ložná vrstva vozovky — použitie asfaltovej zmesi typu AC; druh AC 16; hraka vrstvy min. 50
mm
• ítprava v mieste výkopu ryhy bude realizovaná s presahom (preplátovaním) 160 mm na
každít stranu výkopu ryhy nad hornou podkladovou vrstvou
c) Horná podkladová. vrstva — použitie asfaltovej 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 hraky vrstiev po min 60 mm.
• Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie: „Stavba: SKV Žilina — Čadca —
Milošova — U Hurany — U Vilča — vybudovanie dotláčacej stanice", zodpovedný projektant:
Ing. R6bert Cyprich, reg. 6.: 0391*A*2-2, stupefi: DSP + DRS, dátum: 10/2020.
• Stavebnik je povinný zachovaf jestvujíice odvodnenie miestnej cesty.
• Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie byf ukladaný na miestnu cestu.
• Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisfovaf a nepoškodzovaf všeobecného uživania schopml časf pozemnej komunikácie
a bezodkladne čistif zametanim alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo
poškodenia, je nutné bez priefahov zabezpečif okamžitil nápravu. Ak sa tak nestane, je ten,
kto závadu spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedenfm
komunikácie do pôvodného stavu.
• Stavebnik je povinný pred zahájenim prác požiadaf Mesto Čadca — referát dopravy v zmysle §
8 cestného zákona o vydanie rozhodnutia na zvláštne ulivanie miestnej cesty (tzv.
„Rozkopávkové povolenie"). K žiadosti je potrebné doložif v zmysle § 8 ods. 1 cestného
zákona závazité stanovisko od OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci.
9. V d'alšom stupni povorovania stavby dodržaf podmienky Stredoslovenskej distibučnej a.s. žilina
pod č. 202011-NP-0432-1 zo dŕia 08.12.2020
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10.V d'alšom stupni povorovania stavby dodržaf podmienky SPP — Distribúcia a.s. Žilina dodržaf
podmienky stanovené v stanovisku pod č. TD/NS/0005/2018/Šo zo cilia 18.05.2021
11.V d'alšom stupni povorovania stavby dodržaf podmienky Slovak Telekom a.s. Bratislava dodržaf
podmienky stanovené v stanovisku pod č. 6612116435 zo dŕia 01.06.2021
12.V d'alšom stupni PD preukázaf formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnymi plochami zariadenia staveniska, dopravnym napojenim staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovaf negatívne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.
Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
V priebehu územného konania zo strany účastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené liadne námietky, pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platf v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dŕia nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratf 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 regulatívmi,
ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta čadca č. 96/2007 zo dŕia 27.07.2007.
ODeIVODNENIE
Mesto Čadca obdržalo od navrhovatera: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrickd
cesta 1960, 010 57 Žilina, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „SKV Žilina - Čadca Milošová U Hurany - U Vilča - vybudovanie dotláčacej stanice" na pozemkoch CKN 749, 8015/1
v k.ú. Čadca. Uvedenym dŕiom bolo začaté Azemné konanie.
Mesto Čadca, ako prfslušný stavebný Arad, podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s § 36 stavebného zákona
oznámilo cilia 23.09.2021 začatie územného konania všetkým známym Ačastnikom konania
a dotknutym orgánom a dlia 21.10.2021 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym zisfovanim.
Ostatným účastnikom bolo konanie oznárnené verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného
zákona.
V uskutočnenom územnom konanf bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskAmaný
z hradfsk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednaný s účastniktni konania
a dotknutymi orgánmi.
V priebehu územného konania zo strany fičastrifkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebny 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 driom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzfahuje.
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Stavba je v súlade s platným Územným plánom Mesta čadca, jeho závaznými regulativmi,
ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca 6. 96/2007 zo &la 27.07.2007.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskorkch predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestsk y' úrad, oddelenie dopravy, úP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 č' adca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmaf súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znenf zákona 6.
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

1

ng. r4 ł î» GURA
prirńator mesta
) -t

Priloha pre navrhovatera:
overená projektová dokumentácia pre územné konanie pre navrhovatera

Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bbrickd cesta sup. č. 1960, 010 57 Žilina
2. Správa ciest Žilinského samosprdvneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku súp. 6. 2621, 022 01 Čadca
3. vlastnici pozemkov, ktorý sú dotknutý navrhovanou stavbou (EKN 40001/3, 40009/2 k.ú. Čadca pozemky pod miestnou komunikáciou), LA. Čadca
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva mi5žu byf rozhodnutfm priamo
dotknuté

Dotknuté orgány
5. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
6. Mesto Čadca, referát dopravy
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku sup. 6. 4, 022 01 Čadca
8. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova sup. č.
977,022 01 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova sup. č. 91, 022 01
Čadca
10.Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
11.Okresný úrad Čadca, pozeinkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca
12.Regiondlny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova sup. č. 1156, 022 01 Čadca
'
13.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská sup. č. 28, 817 62 Bratislava
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
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Toto rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 dud spôsobom v mieste obvyklom, posledný def.)"
lehoty vyvesenia je awn doručenia.

VYVESENt DŇA.

ZVESENt DŇA.•

7,
Pečiatka a pod. :Organu,

vyvesenie a zvesenie

Spravny poplatok podra zakona Č. 145/1995 Z.z. o spraNnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov položky 59 pism. a ods. 2 vo
výSke 100.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4302214
IČO: 313971
Bankové spojenie: VĹJB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
DIČ: 2020552974
Č.
7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestský (wad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSČ: 022 01
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