
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3887/2019/Mu 	 V Čadci dfia 22.01.2020 

ĹJZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona C. 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 &la 20.08.2019 podal 

ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446,017 01 Sverepec 

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

rozhodnutie o umiestnent stavby 

Bytový dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 949, register "C" parc. 6. 950, register "C" 
parc. č. 2504/4, register "C" parc. č. 2504/8, register "C" parc. č. 2504/9 v katastrálnom územi Čadca. 

Stavba obsahuje: 
DÚR rieši novostavbu bytového domu, ktory plynule nadvazuje na jestvujilcu zistavbu 

bytových domov s výhradom na ďalšiu etapizáciu výstavby a rozvoja lokality v zmysle územného 
plánu mesta (zmena a dopinok č. V predmetnej lokalite sa vybuduje 8. podlažný bytový dom. Dye 
podlažia sú zapustené do terénu, ktoré súžia pre parkovanie osobných automobilov. 5 nadzemných 
podlaži a jedno ustupujúce podlažie slúžia ako obytné, v ktorých sa nachádza spolu 42 bytových 
jednotiek. Bytový dom má tvar obdižnika s rozmermi 35,735 x 16,75 m. Objekt je zastrešený plochou 
strechou. K bytovému domu je navrhnutých spolu 60 parkovacich státi, 14 vonkajšich a 46 
vnútorných. Okrem bytového domu je sučasfou projektu aj riešenie celého pozemku, jeho dopravnej, 
technickej a energetickej infraštruktúry a jeho napojenie na verejnú komunikáciu a siete. 

Členenie stavby na stavebné objekty: Počet bytov 
1. Priprava územia 5 x jednoizbový byt 
• SO 101 Hrubé úpravy terénnu 18 x dvojizbový byt 
• SO 102 Prediženie verejného vodovodu 17 x trojizbový byt 
• SO 103 Pripojka kanalizácie 2 x štvorizbový byt 
• 50 104 Káblový rozvod NN 
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• SO 105 Rozvod VO 
• SO 106 Teplovodná pripojka 
• SO 107 Dažd'ová. kanalizácia, ORL, vsak 

2. Stavebné objekty 
• SO 201 Bytový dom 
• SO 202 Komunikácia a spevnené plochy 
• SO 203 Odpadové hospodárstvo 
• SO 204 Sadové ítpravy 

Technické tidaje: 
Zastavaná plocha bytového domu 	599 m2  
Spevnené Aplochy 	 488,7 m2  
Plocha zelene spolu 	 736,3 m2  

Bvtovv dom 
Počet bytov v dome 42 
Zastavaná plocha domu (1. NP) 599 m2  
Zastavaná plocha domu (2 - 5. NP) 599 M2  

Zastavaná plocha domu (ustfipené podlažie) 359,88 m2  
ežitková plocha bytu A 36,61 m2  
Úžitková plocha bytu B 48,10 m2  
Džitková plocha bytu C 71,86 m2  
faitková plocha bytu D 78,42 m2  
ežitková plocha bytu E 79,13 m2  
Úžitková plocha bytu F 70,80 m2  
ĹJžitková plocha bytu G 49,03 m2  
Džitková plocha bytu H (podlažie 2-5) 4 x 48,09 m2  
faitková plocha bytu I (podlažie 2-5) 4 x 48,01 m2  
Džitková plocha bytu J (podlažie 2-5) 4 x 71,78 in2  
fižitková plocha bytu K (podlažie 2-5) 4 x 78,04 m2  
faitková plocha bytu L (podlažie 2-5) 4 x 29,99 m2  
fižitková plocha bytu M (podlažie 2-5) 4 x 47,22 m2  
faitková plocha bytu N (podlažie 2-5) 4 x 70,47 m2  
ežitková plocha bytu 0 (podlažie 2-5) 4 x 48,09 m2  
faitková plocha bytu P 99,19 m2  
triitkova plocha bytu R 88,94 m2  
faitková plocha bytu S 83,07 m2  
filitková plocha spoločných priestorov 354,87 m2  
Celková fižitková plocha domu 2471,91 m2  
Plocha podlaži s parkovanim automobilov 1088,52 m2  
Plocha balkeinov a terás poschodi 515,98 m2  
Obostavaný priestor vrátane podlef s_parkovanim 14250 m3  
Výška strešnej atiky od itrovne prizemia 18,650 m 
Celková sumarizácia b tov 

1 izbové 2 izbové 3 izbové 4 izbové 
5 18 17 2 

Plocha bytov spolu (m2) 156,57 862,77 1280,56 172,01 
Plocha bytov spolu m2) 2471,91 
Plocha balkemov (m2) 515,98 
Plocha spoločných priestorov (m2) 354,87 
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Pre umiestnenie a projektovii dokumenticiu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Projelctová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /d'alej DSP/ bude akceptovať  

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre ndležité 
posúclenie /§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./. 

2. Podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržať  v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí 
neoddeliterml súčasť  tohto rozhodnutia: 

SO 201 Bytový dom 
• stavba bude obdižnikového p6dorysu, rozmerov 35,74 x 16,75 m, zastavanej plochy 599 m2  
• porovnávacia rovina ± 0,000 = 441,76 m n.m. je v rirovni podlahy I. NP, výška strechy bude v 

firovni + 15,000 m od porovnávacej roviny, výška strechy ustupujficeho podlažia bude v firovni + 
18,650 m od porovnávacej roviny 

napojenie na inžinierske siete: 
• zásobovanie vodou bude z verejného vodovodu v správe SeVaK a.s. žilina, prediženie verejného 

vodovodu — stavebný objekt SO 102 
• odkanalizovanie bude do verejnej kanalizácie v správe SeVaK a.s. žilina, pripojka kanalizácie — 

stavebný objekt SO 103 
• dažd'ová kanalizácia, ORL, vsak - stavebný objekt SO 107 
• vykurovanie — z verejného rozvodu tepla — z centrálneho okrskového zdroja tepla PK9, teplovodná 

pripojka - stavebný objekt SO 106 
• napojenie na el. energiu je riešené z jestvujAcej trafostanice v správe Stredoslovenskej distribučnej 

a.s. Žilina - stavebný objekt SO 104 

3. Siabeh a križovanie s dotknutými jestvujíicimi vedeniami navrhmať, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchddzajlacom vytýčeni, zdokumentovať  všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových 
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni. 

4. Pred spracovaním d'alšieho stupria PD je potrebné požiadať  o presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedeni a zariadeni /plynovody, elelctrická energia, telekomunikačné káble, verejné 
osvetlenie .... / jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržat' prislušné STN, 
ochranné pásma jestvujíicich vedení a ich pripadné pripomienky dal-16 pri vytýčeni. 

5. Nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez salasu ich 
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  prdva a právom chrdnené záujmy fičastnikov 
konania. 

6. V DSP dodržať  podmienky Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. Čadca a d'alši stupeii projektovej 
dokumentácie im zaslať  na odsúhlasenie.Podra spracovanej PD SO 106 Teplovodná pripojka, 
ktord navrhol Ing. Fribort, sa stavba pripoji na verejný rozvod tepla z centrálneho okrskového 
zdroja tepla PK9. 

7. balši stuperi projektovej dokumentácie bude odsalasený Stredoslovenskou distribučnou a.s. 
Žilina. V DSP zapracovať  Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby, zverejnené na www.ssd.sk   

8. K preložke zemných kdblových vedeni VN linky 6. 115 bucú spinené podmienky uvedené 
v stanovisku Stredoslovenskej distribučnej a.s. pod č. 4600050440-175 zo dŕía 27.06.2019, je nutné 
dodržať  že prelolku eleIctrického zariadenia vykonať  v spolupráci s SSD v zmysle zákona č. 
251/2012 Z.z. 

9. Vd'alšom stupni projektovej dokumentácie dodržať  všetky podmienky spoločnosti SeVaK a.s. 
Žilina uvedené v stanovisku 018012506/AHa zo dria 06.06.2018, pričom dokumentáciu pre 
vydanie stavebného povolenia predložiť  na odsalasenie. 
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10. V DSP dodržať  podmienky Obvodneho úradu žP v Čadci 
• projektovA dokumentáciu pre SP spracovať  v sAlade s STN 75 3415 (Ochrana vody pred ropnymi 

látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie), v sAlade s § 39 zákona 6. 
364/2004 Z.z. o vodách ( zaobchádzanie so znečisťujAcimi látkami) a vyhláškou 6. 100/2005 Z.z. 
ktorou sa ustanovujA podrobnosti o zaobchádzani so znečisťujAcimi látkami, o nálelitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešeni mimoriadneho zhoršenia vôd, 

• v d'alšom stupni PD dopiniť  projekt sadovych a parkovych Aprav okolia bytového domu, na 
výsadby navrhmlf geograficky pôvodné (dornáce) druhy drevin a rastlin z dôvodu zabránenia 
šireniu nepôvodných a inváznych druhov, 

• v d'alšom stupni PD dopiniť  skládkovanie, resp. využitie vykopovej zeminy PrebytočnA zeminu 
neukladať  do alAvií miestm'rch tokov a na podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu pripadných 
biotopov európskeho alebo národného vyznamu, v pripade že prebytočná zemina nebude využitá 
v rámci dotknutej stavby zlikvidovať  ju na riadenej skládke TKO, 

• PD pre vydanie SP dopiniť  o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín určených na výrub 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 6. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prirody a krajiny, 

• na výrub drevin je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prirody a krajiny potrebný síthlas orgánu 
ochrany prirody (Mesto Čadca), 

• SO 204 Sadové Apravy dopiniť  o konkrétne druhy, na výsadby navrimAť  geograficky pôvodné 
(domáce) druhy drevin a krovin 

11. V d'alšom stupni PD zohradniť  a posAdiť  negativne &inky na bytovy dom, ktorč  by mohli 
vzrtiknfiť  z dopravy na ceste 1/11 (hluk, emisie, prašnosť, vibracie) a navrhnUť  opatrenia na ich 

Voči správcovi ciest nebude možné uplatň'ovať  požiadavky na realizáciu 
protihlukových, pripadne iných opatreni. 

12. Stavebny Arad odporíiča navrhovaterovi, aby pred výstavbou po dohode s vlastnikrni rodinného 
domu sťip.č. 2049/12 vykonal pasportizáciu objektov. Zváliť  vykonanie pasportizácie aj okolitych 
stavieb, ktoré by mohli byt' navrhovanou stavbou dotknuté. 

13. Pred vypracovanim d'alšieho stupfía projektovej dokumentácie je potrebné vypracovať  geologické 
a hygrogeologické posAdenie. 

14. V d'alšom stupni PD preukázať  formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu minimalizovat' negatívne vplyvy uskutočŕiovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. Pri návrhu dbat' v čo najväNej miere na ochranu existujncej zelene 
a okolitých stavieb. 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikoy konania: 
V priebehu Azemneho konania boli zo strany Ačastnikov konania vz,nesene námietky a pripomienky: 

Lenka Bencová, Kysucká cesta 2049/12, 022 01 Čadca 
(sú uvedené citácie vznesených námietok) 
1. žiadame o predloženie svetlotechnickeho posudku na verifikáciu elk v ŕiom uvedených nakorko sa 

domnievame, že uveden 'y investičný zámer bude mat' zásadný vplyv na svetlotechnické podmienky 
nášho rodinndho domu. 

• Stavebny Arad uvedenA námietku po posťideni akceptuje. (konanie bolo prerušené a stavebný Arad 
určil lehotu na predloženie svetlotechnickčho vplyvu novostavby bytového domu na susedný 
rodinny dom). 
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2. Chcem rovnako vzniesf námietku k fizemnému plánu a dopinku č. 6, kde sú susedné parcely, na 
ktorych má investor zámer postavif bytovy dom označené ako miesto pre rodinné domy. Rovnako 
v žiadnom dopinku nebola označená hranica riešeného územia hoci pri inych projektoch áno. 
Prehodnotenie celej výstavby bytového domu, vellosf, širka, vyška, blizkosf k rod.domu. 

• Stavebný úrad uvedenú nárnietku po posúdení zamieta. 

3. Chcem vzniesť  námietku na verkosf ochranného pásma počas výstavby. Uvažovaná stavba je 
vermi blizko nášho rodinného dom súpisné čislo 2049/12, čim je ohrozená bezpečnosf, zdravie a 
život obyvaterov a deti rodinného domu kde je možnosf padu stavebného material na susediacich 
pozemkoch z jednotlivých nadzemných podlaži. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdení akceptuje (podmienka 6. 14). 

4. Chcem vzniest' námietku na verkosf vzdialenosf stavby bytového domu od nášho rodinného domu 
súpisné čislo 2049/12. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že vzdialenosf stavieb je riešená v 
rozpore s technickým normami a prislušnými právnymi predpismi. Pri navrhovanej vzdialenosti 
existuje nebezpečenstvo pádu čohokorvek z bytového domu, čo môže ohrozif zdravie a život rudf 
pohybujúcich sa v okoli rodinného domu. Podra nás nie sú dodržané odstupy jednotlivych stavieb, 
medzi našim rodinným domom a bytovým domov. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdení zamieta. 

5. Chcem uviesť  námietku voči vysokej hlučnosti, prašnosti, vybráciám nakollo bývame vermi 
blizko uniiestneniu uvažovanej stavby. Okrem nás, máme malé deti ktoré budú vermi trpief v 
takomto hroznom prostredi. Blizkosf stavby bezprostredne ohrozuje naše nehnuteFnosf, statika, 
pragnosf. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdení akceptuje (podmienka č. 14). 

6. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé ako je riešený celkovy harmonogram výstavby. Chce 
investor stavat' aj cez vikendy? Stavba sa nachadza vermi blizko nášho obydlia a chceme mat' 
pokoj aspoii cez vikendy. Žiadame predloženie a predstieranie riešenia. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdení akceptuje (podmienka č. 14). 

7. Vzhradom na podmienky, v ktorych sa uvažovand stavba nachádza požadujeme previesf 
pasportizáciu rodinného domu, prirahlých stavieb a zariadeni, pozemku, prirahlej záhrady, 
podporných múrov a prirahlých pozemnych komunikácii, ciest a chodrifkov certifikovanou 
spoločnosfou pred, počas a po akýchkorvek činnostiach, ktoré by mohli mat' negativny dopad na 
stay alebo užitkové vlastnosti daných veci na náklady stavitera bytového domu. Oporný múr. od 
Kysuckej cesty je už teraz narušený žiadam o výstavbu nového sk6r ako sa niečo začne stavaf. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdení akceptuje (podmienka '6. 12). 

8. Stavba bytového domu nekorešponduje s okolim. Toto územie hraniči s pozemkami, ktoré 
dlhodobo boli vyiaivané ako záhrady patriace k rodinnym domom a nachadzajiice sa v 
bezprostrednej blizkosti rodinných domov. Toto fizemie sa historicky využivalo ako zahradná 
poloha. Stavba naruši pomery v tejto časti, povedei k strate poody byvania, súkromia zvýši rušnosf 
a hluk v danej lokalite. Objekt nie je v súlade s našim právom na saromie. Navrhované okná z 
obytnych miestnosti a balk6nov bytového domu s výlgadom priamo do našej záhrady a to vo 
vermi blizkej vzdialenosf od hranice pozemku a vo výške. Takao riešenie stavby nárn nijako 
neumosiňuje chránif svoje stkromie pri využivani zahrady na rekreaciu a oddych s det'mi. Stavba 
nás zbavi pokojného užitia obydlia, čím poškodzuje náš súkromný a rodinný život. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdení zamieta. 

9. Navrhovaný bytový dom obmedzuje naše možnosti využivania záhrady nakollo zatieni verkú časf 
jej územia. Strata záhrady a sakromia v nej. Predpoklad vysychania stromov v záhrade. 
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• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdenf zamieta.  

10. Výrazné zvýšenie pohybu stavebných mechanizmov a strojov produkujúcich hluk a otrasy ohrozia 
statiku a znfžia všeobecnú hodnotu nehnuternosti. Znfženie hodnoty nehnuternosti 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 12). 

11. Vyššie uveden6 závažné negativne javy spojen6 s navrhovaným investičnym zámerom tak 
nakoniec spôsobia situáciu, ktorá nebude v súlade s právom na nerušen6 užívanie nehnuternostf a 
právom na pohodu a kvalita bývania, ako ju garantuje č1.8 Eur6pskeho dohovoru o ochrane 
l'udských práv a základných slobôd - „každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a 
rodinného života, obydlia a korešpondencie-(oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných 
veci 6.209/1992 Zb.) 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdenf zamieta. 

12. Chcem vzniest' námietku, že mi 27.9.2019 nebolo umožnen6 nahliadnuf do podkladov počas 
stránkových hodin. Svedkom mi je pán Eubornir Špilko ktorému to rovnako nebolo umožnen6 hoci 
ako účastnici konania máme nato právo. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni zamieta. 

13. Rada by som uviedla, že bola odovzdaná peticia obyvatel'ov mesta Čadca za zastavenie konania 
smerujúceho k výstavbe bytového domu na sidlisku Žarec, na pozemkoch register "C-pac.č. 
950,949,02504/4,02504/8,02504/9  v katastrálnom územf Čadca (čislo : VD/3887/2019/Mu.) Pod 
ktorú sa podpisalo cez 1400 obyvaterov mesta a bola adresovaná aj oddeleniu výstavby, územného 
plánovania, stavebného poriadku a dopravy mesta Čadca, mestskému zastupitentvu i primátorovi. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka '6. 12). 

Arpád Szabó, Kysucká cesta 2049/12, 022 01 Čadca  
(sú uveden6 citácie vznesených nárnietok) 
1. Žiadame o predloženie svetlotechnick6ho posudku na verifikáciu dát v ňom uvedených nakorko sa 

domnievame, že uvedený investičný zámer bude mat' zásadný vplyv na svetotechnick6 podmienky 
nášho rodinného domu. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje. (konanie bolo prerušen6 a stavebný úrad 
určil lehotu na predloženie svetlotechnick6ho vplyvu novostavby bytového domu na susedný 
rodinný dom). 

2. Chcem vzniesf námietku na založenie objektu a požadujeme geologický posudok nakorko hrozi k 
posunom zeminy, výkopových jám, oporných infirov, pričom môže dôjst' k ohrozeniu zdravia rudi, 
poškodenia majetku vlastnikov rodinného domu, ale aj majetku mesta Čadca v podobe detského 

ihriska, ciest, chodnikov, inžinierskych sieti akéhokorvek druhu. 
• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienky 6. 13, 14). 

3. Z predloženej dokumentácie nie je zrejm6 ako je riešen6 zabezpečenie celkovej hranice stavebného 
pozemku. V blizkosti sa nachádza náš rodinný dom so záliradou, ktor6 susedia hned' so stavebnou 
jamou a staveniskom. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

4. Požadujeme výlcres umiestnenia žeriavu nakoFko hrozi pád stavebného materiálu na náš pozemok s 
rodinným domom a zahradou čo je nebezpečenstvo pre obyvaterov a deti rodinného domu. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posaleni akceptuje (podmienka 6. 14). 
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5. Výstavbou bude narušené podložie a narušenie prirodzeného toku spodných v6d, čo m6že sp6sobif 
odklon z celého územia a m6že mat' nenávratné negativny účinok na zelefi v záhrade nášho 
rodinného domu. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 13). 

6. Chcem vzniest' námietku ohradom narušenia statiky domu pri využivanf fažkých mechanizmov na 
pristupovej ceste od hlavnej cesty. Žiadame vypracovaf postup dovážania materiálu na stavbu a 
využitie pristupových ciest, existujúcich,priPade novych. 

• Stavebný trad uvedenú namietku po postdeni akceptuje (podmienky C. 12, 14). 

7. Vzhradom na podmienky, v ktorych sa uvažovaná výstavba nachádza, požadujeme geologický 
prieskum, nakorko m6žu vznikať  priehrady z komunikácie podzemnych v6d, ktorč  m6žu mat' 
negatívny vplyv na bezpečnosf, zdravie, majetok a život rudi v tejto lokalite. Prieskum vykonaf 
certifikovanou spoločnosfou na náldady investor. Spoločnosf bude vybratá v spolupráci s nami. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienka 6. 13). 

8. Hranica stavebnej jamy je blizko pozemku rodinného domu. Ako sa ide realizovať  stavebná jama, 
ako sa ide založiť  objekt? Vermi d6ležité vedieť, vzhradom na vermi blfzku vzdialenosf k 
rodinnému domu so zálradou. Pri realizácii (baranenie, vybrovanie), hrozi porušenie základov 
následne nerovnomerné sadanie domu. Praskanie omietok, možné rozbitie výpini okien, otrasy 
ohrozujúce statiku. Vysoká hlučnosf a otrasy počas baranenia pre obývanú časf. Žiadame o 
predloženie a predstavenie riešenia. Pri vystavbe bude narušená statika rodinného domu. Žiadame 
statický posudok nezávislčho experta, ktorčho Si sami vyberieme a na náklady investora, stavitera. 
Žiadame o posúdenie statiky rodinného domu a vhodnosti zakladania. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienky č. 12, 13, 14). 

9. Žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie statického posudku statika k zabezpečeniu 
stavebnej jamy počas výkopu, aby nedošlo k poškodeniu rodinneho domu, zahrady a prirahlych 
stavieb a zariadeni, ale aj majetku mesta Čadca v podobe detského ihriska, ciest, chodnikov, 
inžinierskych sieti akéhokorvek druhu. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienka č. 1). 

10. Z predošlej dokumentácie ni je zrejmé akym sp6sobom chcete riešiť  odstránenie štetovnic? Ako to 
budete realizovať? Je to vermi blizko rodinného domu a zálirady. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

11. Ako dlho bude musief trpief v takého podmienky? Ako dlho bude trvaf zaldadanie objektu? Pri 
tak fažkej situácii, kde sa stavba uvaluje to bude &vat' mesiace, čo je neúnosné vzhradom na fakt 
akou formou sa bude realizovaf zakladanie objektu. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

12. Cesty nie sú stavané ma ťalkú dopravu a fažké materiály. Ako chcete riešif tiro situáciu? Žiadame 
o predloženie a predstavenie riešenia. Požadujeme pastportizáciu rodinného domu, prirahlých 
stavieb a Zariadeni, pozemku, prirahlej záhrady, podporných mdrov a prirahlých pozemných 
komunikácii, chodnikov, certifikovanou spoločnosfou na náldady stavitera. 
Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienky 6. 12, 14). 

Zuzana Krelová, Janka Král'a 2591/5, 022 01 Čadca  
(sú uvedenč  citácie vznesených námietok) 
1. Blfzkosti detského ihriska, šk6lky zvyšená hluenosf, prašnosf, vibrácie. Zo spodnej strany šk6lky 

je detské ihrisko, kde sa deti denne hrajú a spia. Zvyšený diskomfort. 
• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 
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2. Z predloženej dokumentácie nie je zrejme ako riešený harmonogram výstavby. Bude sa stavaf cez 
vfkendy, žiadame predloženie. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posfidenf akceptuje (podmienka č. 14). 

3. Námietka na verkosf ochranného pásma počas výstavby. Blfzkosf detského ihriska, miestnych 
komunikácii, ciest, chodnfkov. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje. 

4. Počas výstavby bude obmedzené detské ihrisko, ktoré je bezprostrednej blfzkosti. Žiadam detailml 
správu ako chce staviter predisf hroziacim úrazom. Aká je bezpečná vzdialenosf staveniska od 
hranic. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúcleni akceptuje (podmienka 6. 14). 

5. Výstavbou budú obmedzeni občania v blizkom okolf hlučnosfou, prašnosfou. Staršf občania 
nebuchl mat' kade chodif na autobus, lebo po schodoch nevyjdú, tak isto mamička s kočiarmi. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 14). 

6. Pri výrube stromov sa zvýši prašnosf, ktorá sa šíri od cesty. 
• Stavebný Arad uvedenú námietku po postIdeni akceptuje (podmienka 6. 10). 

7. Parkovanie stavebných strojov, dodávaterských firiem, robotnikov. Už teraz je tam verký problém 
s parkovanim. Ráno a poobede nemajú kde rodičia, ked' idfi do škôlky zaparkovat. Znižená. 
bezpečnosf 

• Stavebný firad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

8. Predimenzované 
• Stavebný &ad uvedenú námietku po posúdeni. zamieta. 

9. Zhoršený pristup k miestnym komunikáciam bude komplikovaf livot aj staršim rud'om, zdravotne 
postihnutým, skomplikuje prfstup záchrannych zložiek. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienka č. 14). 

10. Výstavba obmedzi denný svit susediacemu domu. 
• Stavebný Arad uvedenú námietku po posadeni zamieta. 

11. Výrazné zvýšenie pohybu stavebných mechanizmov a strojov produkujúcich hluk a otrasy ohrozia 
statiku a znižia všeobecnú hodnotu nehnuternosti. 

• Stavebný firad uvedenú námietku po posíideni akceptuje (podmienka č. 14). 

12. Zosúvanie svahu pod panelákom 2591, stavba rniVe mat' negativny vplyv na statiku paneláku a 
d'alšich zosuv. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienka č. 13). 

Mariana Kulová, Janka Král'a 2591/7, 022 01 Čadca  
uvedené citácie vznesených námietok) 

1. Nebol vykonaný salas na výrub stromov podra § 103, odsek 6 Zákon o ochrane prirody a krajiny 
poprosime predložif všetky potrebné výskumy. SAhlas zo životného prostredia neobsahuje 
schválenie výrubu ani aktuálny prieskum biotopu - požadujeme. Nebol vykonaný posudok na 
vplyv na životné prostredie — žiadame posudok od odbornika, ked'že je to v bezprostrednej 
blizkosti bytovky domu — prach, hluk, 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúcleni čiastočne akceptuje (podmienka č. 10). 
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Eubomir Špilko, Janka Krára 2591, 022 01 Čadca  
(sú uvedene citácie vznesených námietok) 
1. Sidlisko bolo budovane od roku 1970 na 1200 bytov. Na toto množstvo bytov boli kapacitne 

prepočitané aj realizovane inžinierske siete, prierez vodovodných potrubi, kanalizačných potrubi, 
elektrických vedeni a počet trafostanic. Žiadna rezerva kalkulovaná pre možnosf d'alšej výstavby 
na sidlisku pre vtedajši nedostatok financii neexistuje. Násilným vytlačanim neplánovaných 
stavieb a ich napojenim na stare IS ohrozujete p6vodné byty vlastnikov, v ktorých nastane verký 
pokles tlaku vody a nebezpečný pokles napätia v elektrickej sieti, čo bude mat' za následok vysokú 
poruchovosf domácich zaradeni a vypadku v dodávkach tychto energii. Sidlisko neplánovanými 
výstavbami obchodov, domova dôchodcov, vellým množstvom garáži, radovou zástavbou 
rodinných domov je tak prepinene, že už teraz vlastníci bytov nemajú kde parkovat' svoje 
motorové vozidlá. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni zamieta. 

2. Zeleri zlepšuje mikroklimu, produkuje kyslik, znižuje prašnosf a hluk, menej znárnymi funkciami 
sú ochrana biodiverzity a ekosystémove služby vo vzt'ahu k verejným priestorom, či elimitácia 
negatívnych vplyvov zmeny klímy. Bude zničené životné prostredie rud'om, ktori bývajú na 
sidlisku. Žiadame vás, aby ste nám našu zeleri ponechali. Sidlisko žarec je atraktívne miesto na 
hývanie aj vd'aka nej. Zároveti nám eleminuje hluk z blízkej železni sdnej trate. Týmto zásahom 
bude znehodnotené dzemie, zniži sa kvalita bývania, začne obrovský problém s premávkou a 
parkovaním nakorko obyvatelia utláčenej stavby budú používaf rovnako Azke cesty, ktoré sa 
nenafulcml. Zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazov, poškodenia zdravia obyvatel'ov ulice Janka Krára a 
rovnako bude dochádzaf k poškodeniam majetku obyvaterov. V blízkosti je materská škola s 
malými defmi, ktorých sa toto utlačenie stavby a prísun nových afit na cesty výrazne dotkne v 
podobe zvýšenia nebezpečenstva poškodenia zdravia, hluku, prachu, emisií, vybrácil a kolízie, čo 
bude mat' za následok zhoršenie pohody detí v škôlke. Dnes nemajú rodičia kde parkovaf, ked' 
vozia deti do škôlky. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienky č. 10, 14). 

3. Výstavbou bude narušene podložia a narušenie prirodzeneho toku spodných v6d. Možný odklon 
vody z celčho územia m6že mat' negativny účinok na zeleri na prirahlých pozemkoch. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 13). 

4. Akýrn sp6sobom je riešené parkovanie, Predaj, prenájom? Ako zabezpečite dostatočnú kapacitu 
parkovacích stání v rámci bytového domu tak, aby nebolo kapacitne ohrozené parkovanie na ulici 
J.Krára? Vieme ako to funguje dnes, l'udia buck' chcief zaparkovaf iba chvíru, nebude sa im chcief 
isf do garáže zaparkujú na ulici. A čo návštevy a tí, ktorí nebudd mat' záujem zakúpif si státie pre 
ich vozidlo? Sidligko je zaparkovanými automobilmi už prehustene. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni zamieta. 

5. Žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie dokumentov ako je riešený pristup záchranných 
zložiek integrovaný záchranný systém počas výstavby a počas hotovej stavby. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

6. Vzhradom na rozsah zásahu do existujúcej zástavby požadujeme vykonat' posúdenie vplyvu na 
životné prostredie formou EIA alebo formou posúdenia odbomej spôsobilej osoby, nakollo sme 
presvedčeni, že realizáciou tohto zámeru dôjde k zásadnému zásahu do životného prostredia danej 
lokality a nenávratnému znehodnoteniu prostredia v lctorom žijeme. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posddení zamieta. 

7. Z intravilánu bude odstránená d'alšia zeleri, ktorá sa tu nachddza vo forme ovocných stromov a tiež 
ihličnatých a listnatých drevfn a krov. Postavenim d'alšej betónovej opachy namiesto zelene opät' 
raz prispejeme k prehriatiu obyvaterov sidliska, ked'že sa nevybudoval ani jeden parčik, alebo 
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relaxačná z6na a dochádza k systematickanu výrubu okolitých lesov. Hrozi poškodenie okolitých 
zelených plôch a trávnikov. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 10). 

8. Stavba bytového domu nekorešponduje s okolim. Toto fizemie Irani& s pozemkami, ktoré boll 
dlhodobo využivand ako zeleri a oddychová z6ny pre miestnych obyvaterov. Stavba naruši pomery 
v tejto časti, povedie k strate pohody bývania, stikromia, zvýši rušnosť  a hluk v danej lokalite, čo 
bude mať  za následok zvýšenie nebezpečenstva a ohrozenie zdravia a života miestnych 
obyvaterov, naAich deg, rodičov a starých rodičov. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posddeni zamieta. 

9. Žiadame o predloženie a predstavenie návrhov náltradnej výsadby drevin po výrube nežiadúcich 
drevin. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 10). 

10. Chcel by som upozorniť  na fakt, že predtým, než sa začne iizemné konanie, by mal mať  investor 
prehrad o území, kde ide stavať. Stavebnik bude riešiť  zložitt stavbu z hFadiska zaldadania. Na 
Kysuciach je vo všeobecnosti zložitá geologická stavba vyplývajdca z pritomnosti flýšu (striedanie 
sa pieskovcov a ilovcov). Požadujeme inžiniersko geologický prieskum, ktorého sítasťou bude aj 
hydrogeologický prieskum. Zložitá geol6gia a finančne náročné sanácie terénu. Hrozia vybrácie a 
otrasy, okre zniženie kvality bývania hrozi posun zeminy,výkopových jám a oporných mfrov, 
pričom môže dôjsť  k ohrozeniu zdravia l'udi, poškodenia majeticu,vlastnikov bytov, ale aj majetku 
mest v podobe detsk6ho ihriska, priFahlých ciest, chodnikov a inžinierských sieti akéhokorvek 
druhu. Preto požadujeme geologický posudok certifikovanou spoločnosťou na náldady investora. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 13). 

11. Plánovaný výjazd pre vozidlá z nového bytového domu na Kysuckú cestu negativne ovplyvnf 
bezpečnosť  a premávku na ceste v časoch uzávierok tunela, nakollo sa výrazne zvýši premávka na 
Kysuckej ceste, čo dovedie vodičov ku dopravnej katastrofe v meste a bude to mat' negativny 
vplyv na obyvaterov mesta. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni zamieta. 

12. V sidlach uprednostriovať  betem pred zeleriou. Klimatická kriza prestavuje najvačšiu výzvu, ktord 
l'udstvo v súčasnosti musi riešiť. Musime zmierriovať  dopady klimatickej krizy na krajinu a 
spoločnosť, najma zvyšovať  častosti a intenzity extrémnych prejavov počasia v podobe horúčav, 
záplav a sucha. Znižovanim podielu zelene a vtláčanie uvažovanej stavby do tejto lokality určite 
neprispievame k zmierriovaniu dopadov klimatickej krizy, práve naopak prispievame k zhoršeniu. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posddenf akceptuje (podmienka č. 10). 

13. Vzhl'adom na podmienky, v ktorých sa uvažovaná výstavba nachádza požadujeme geologický 
priesku nakollo môžu vznikať  priehrady z komunikácie podzemných vexl ktoré môžu mat' 
negatívny vplyv na bezpečnosť, zdravie, majetok a život l'udi v tejto lokalite. Prieskum realizovaný 
certifikovanou expertnou spoločnosťou na náklady investor a ktorá bude vybratá v súčinnosti s 
našou stranou. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 13). 

14. Už dlhŠie sledujeme zosuv pady za bytovými domami na ulici J.Král'a, kopec nad Kysuckou 
cestou. Z tohto dôvodu máme obavy, že uvalovaná vSrstavba bude mat' negativny dopad na 
bezpečnosť, zdravie, majetok a život Fitch na ulici J.Krára. Preto požadujeme geologický priesku aj 
v tejto oblasti. Prieskum bude realizovaný certifikovanou expertnou spoločnosťou na náklady 
investora, ktorá bude vybraná v sdčinnosti s našou stranou. 

• Stavebný drad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienka č. 13). 
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15. Vzhradom na podmienky, v ktorych sa uvažovand stavba nachádza, požadujeme previesf 
pastportizáciu bytových domov a bytov na ulici J.Krára, prirahlých stavieb a zariadeni, pozemkov, 
detského ihriska, podporných mftrov a prfrahlych pozemnych komunikácif, ciest a chodnfkov 
certifikovanou spoločnosfou pred, poščs a po akychkorvek činnostiach, ktoré by mohlo mat' 
negativny dopad na stay alebo fižitkové vlastnosti daných 'yea, na náldady stavitera bytového 
domu. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdenf akceptuje (podmienka 6. 12). 

16. Hranica stavebnej jamy je blizko bytových domov na ul. J.Krára. Akym sp6sobom chcete 
realizovat stavebnú jamu, založit' stavbu? Hrozi porušenie základov bytových domov následne 
nerovnomerné sadanie bytových domov. Praskanie a vybracie počas realizácie Pri vystavbe bude 
narušená statika byt.domov na ul.J.Krára. Žiadame staticky posudok nezávislého experta a náklady 
investor. žiadame o posúdenie statiky bytových domov na ul.J.Krára a vhodnosti zakladania. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

17. Chcem informovaf, že 25.9.2019 bola odovzdaná peticia obyvaterov mesta Čadca z a zastavenie 
konania smerujAceho k vystavbe byt.domu na sidlisku Žarec na pozemkoch register "C" parc. 
6.950, 945, 2504/4, 2508/8, 2504/9 v katastrálnom Azemi Čadca ((čislo VD/3887/2019/Mu) pod 
lctorú sa podpisalo viac ako 1400 obyvatePov mesta Čadca. Peticia bola smerovaná pánovi 
primátorovi mesta Čadca, Mestskému Zastupiterstvu mesta Čadca a oddeleniu Výstavby 
Azemného plánovania, Stavebného poriadku dopravy mesta Čadca. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje. 

18. Žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie dokumentov ako je riešené zabezpečenie celkovej 
hranice stavebného pozemku. V blizIcosti sa nachádza detské ihrisko využivané obyvatermi 
sidliska, det'mi, miestne komunikácie v podobe ciest a chodnikov. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka č. 14). 

19. Pri stavbe by mal byt' poulivaný žeriav. Preto chceme doložif zákres manipulačného žeriavu, 
nakorko hrozi možnosf pádu stavebného materiálu na susedny pozemok zo žeriava počas presunu 
na stavbu a teda nebezpečie pre obyvaterov, clef pohybujúcich sa na susednych pozemkoch, 
detskom ihrisku, prirahlých ciest a chodnikov. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

20. Žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie dokumentov ako je riešené zabezpečenie svahov v 
okoli parkoviska proti zosuvu a pádu. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 1). 

21. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé, akym sp6sobom je riešený hluk, prašnost', vybrácie, 
nakorko v okoli bývajú najma starši rudia, Ictori sú omnoho citlivejši na tieto veci a určite to bude 
mat' nepriaznivy vplyv na ich zdravie, bezpečnosf, bezstresovosf a s tyrn spojenú kvalitu života. 
Už teraz citia obyvatelia ul.J.Kráfa otrasy pri zastaveni naštartovanie nákladného auta na ulici. 
Bývajú tarn prevažne starši rudia, ktori to vnimaf vermi citlivo. Stres, znižená kvalita života na 
staré kolend majú mat' pohodu a nie takýto diskomfort. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku -po posúdeni akceptuje (podmienka 6. 14). 

22. Ak budít použité štetovnice akým spOsobom ich chcete odstranif. Z predloženej dokumentácie to 
nie je zrejmé. Je to blizko obytnych domov a prirahlých stavieb a zariadeni, ale aj majetku mesta 
Čadca v podobe ihriska, ciest, chodnikov, inžinierskych sieti akehokorvek druhu. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posaleni akceptuje (podmienka 6. 14). 
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23. Chcem zniesť  námietku aj k výhradovým riešeniam, ktoré sú prezentované pri tomto konani. 
Zničenie detského ihriska, zničenie d'alšej zelene, nárast počtu d'alšich automobilov v lokalite, 
ďalšie parkoviská na tkor zelenej infraštmktúry, je absolútne neakceptovaterné. Obyvatelia 
lokality nesúhlasia s takýmto investičným zámerom. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posildeni zamieta. 

24. Ide o frekventované miesto, kde dochddza k ohrozeniu v prvom rade bezpečnosti def. Nový výjazd 
a nové komfort života všetkých obyvaterov žijúcich v danej lokalite a bude zlikvidované dlhodobo 
budované zázemie obyvaterov ulice. Okrem vodičov a chodcov sa dostanú do problémov aj 
cyklisti, skutočne terajšie cesty nenaftknete. K tomu sa pridajú stovky vozidiel z novo budovaných 
výškových bytov domov na ulici A. Bernoláka/M.R.Štefánika. Zimné mesiace a sneh na cestách 
dovedt obyvaterov do katastrofálnych situácii. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po postdeni zamieta. 

25. Podávam námietku ku grafickej časti územného plánu, v dopinku 6.6 sú vedené parcely označené 
farbou ako plochy rodinných domov nie plochy bytových domov. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdeni zamieta. 

26. Rovnako podávarn nátnietku ku grafickej časti územného plánu, kedy v Uzemnom pláne ani v 
žiadnom dopinku nie je pri danej parcele omačend hranice riešenie tzemia pri spominaných 
parcelách, pričom pri iných projektoch tomu tak je. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po posúdenf. zamieta. 

27. Chcem vzniesť  námietku, že mi nebolo umožnené nahliadnuf do podkladov počas stránkových 
hodin, konkrétne v piatok 27.9.2019, kedy som chcel ja i pani Lenka Bencová ako tičastnici 
konania nahliadnuť  do podkladov pre vydanie rozhodnutia. 

• Stavebný úrad uvedenú námietku po postdeni zamieta. 

28. Treba prisne chránif, udržiavať  a rozširovať  prirodu, blizke stromy, lesy, zelenú infraštruktúru v 
tzemnom plánovani. Musime začať  pracovať  na znižovanim priemerných teplôt v častosti a 
intenzity horúčav zvyšovanim rozlohy zelene v sidlach. Rovnako dbať  na vsakovanie a udržanie 
dážd'ových vôd. V zmysle hesla mysli globálne, konaj lokálne by sme nemali v konaniach 
pristupovať  k tomu tak, že jednotlivých konaniach to na klimu vplyv nemá. 

• Stavebný Arad uvedenú námietku po posiideni zamieta. 

Zo strany ostatných fičastnikov konania neboli v územnom konani vznesené žiadne 
pripomienky ani námietky, pripomienky dotknutých orgánov boll akceptované a sú zapracované do 
podmienok pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby. 

K stavbe sa vyjadrili prislušné orgány: 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácif 

Bratislava, Okresný úrad Žilina — odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, SSC Bratislava, 
SSC žilina, Okresné riaditerstvo policajného zboru — ODI Čadca, Mestská teplárenská spoločnosť  a.s. 
Čadca, Engie Services a.s.Žilina, Regionálny Arad verejného zdravotnictva Čadca, Okresné 
riaditerstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., 
Stredoslovenská distribučnd a.s. žilina, SPP — distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. 
Bratislava, Okresný úrad Čadca — odbor krizového riadenia, Okresný úrad Čadca — odbor starostlivosti 
o ŽP, Mesto Čadca, ktorých podmienky boli premietnuté do podmienok pre umiestnenie a projektovú 
dokumentdciu stavby vo výroku tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie platí v zrnysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratf však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná liadosť  o vydanie stavebného 
povolenia. 
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Stavba je v súlade s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (LJPN CMZ mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 15/1993 na zasadnuti dria 16.02.1993 - s jej 
Zmenou a Dopinkom 2013, ktorý bol schválený Mestským zastupiterstvom v Čadci 6. 60/2014 zo dria 
26.06.2014. Pozemok s označenim 13BD — PBD je určený pre umiestnenie novostavby bytových 
domov a polyfunkčný bytový dom v kompaktnom bloku. 

ODÔVODNENIE 

Dria 20.08.2019 podal navrhovater: ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 
Sverepec, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Bytový dom" na pozemkoch p.č. CKN 
950, 949, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v k.ú. Čadca. Uvedeným driom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s ust. § 36 stavebného 
zákona oznámilo začatie územného konania všetkým známym účastnikom konania a súčasne nariadilo 
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deri 30.09.2019. 
Nakorko sa jedná o rozsiahlú stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, týmto bolo oznámenie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie bolo 
vyvesene po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. ilčastnici konania ako aj 
dotknuté orgány boll upozorneni, že svoje stanoviská m6žu uplatnit' najnesk6r na ústnom konani inak 
sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hradiska nimi sledovaných 
záujmov súhlasia. Zároveri boll upozorneni, že podra § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom 
konani neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. 

Na ústnom konarn účastnici konania Lenka Bencová a Arpád Szab6, vzniesli okrem iného 
námietky voči predloženému svetlotechnickému posudku (spochybnili spracovanie a požadujít 
predloženie vlastneho posudku). Stavebný úrad preto vyzval účastnikov konania: Lenku Bencovú a 
Arpáda Szaba, aby v stanovenej lehote predložili nimi navrhované doklady: svetlotechnické posúdenie 
navrhovanej stavby voči ich rodinnému domu sfip.č. 12 z d6vodu nimi požadovanej verifikácie údajov 
uvedených v expertíznom posúdeni, ktoré vypracoval Ing. Peter Hanuliak, PhD (expertizne posúdenie 
predložil navrhovater stavby). Stavebný úrad súčasne predmetné územné konanie podra § 29 ods. 1 
zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov prerušil. 
fJčastnici konania boll upozorneni, že ak požadované doklady v stanovenej lehote nedoložia, prislušný 
stavebný úrad Si urobi úsudok z dokladov, ktoré predložil navrhovater a bude pokračovaf v konani. 

Dria 11.12.2019 bob stavebnému úradu predložený svetlotechnický posudok vplyvu novostavby 
bytového domu na susedný rodinný dom vypracovaný Ing. arch. Martinom Záhorským. 

Po predloženi svetlotechnického posudku ktorý vypracoval Ing. arch. Martinom Záhorským sa 
k nemu vyjadril Ing. Peter Hanuliak, ktorý úviedol „citujem": 
„Na zeRlade preštudovania podkladov možno konštatovaf: 
- autor postidenia posudzoval kontrolné body totožné s bodmi uvádzanými v mojom pôvodnom 
postideni z okt6bra 2018 
- vypočitang hodnoty v totožných bodoch sú násiedovné : 
Posúdenie 	Ing. Hanuliak Posúdenie 	Ing. arch. Záhorský 

06 = 20,2° 	 D2 = 19,8° 
07 = 35,8° 	 Dl= 40,0 ° 

Z prehradu je jasni, že výsledky oboch posúdent sú sice mierne odlišné, k čomu mohlo deijsr pri 
spracovávani podkladov rôznej presnosti, avšak záver oboch je rovnaký. Na zdklade výpočtu 
ekvivalentného uhla tienenia je nadmieru zatienené juhozápadné okno obývacej izby susedneho domu. 
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Nakorko sa jedná o okná tej istej miestnosti, bolo potrebné stanovit' ten okenný otvor, ktorý môže byt' 
posudzovaný ako hlavný. Som toho názoru že sa jedná o otvor, ktorý poskytuje jednak preslnenie 
daného priestoru a tie lepši výhrad z tohto priestoru a tým je bod označený v mojom posúdeni 06 
(resp. D2). 
Nakotko v praxi sa mae sfažovater domáhat' zmeny označenia hlavných osvetrovacich otvorov, 
vyhotovil som posúclenie daného priestoru podl'a požiadaviek STN 73 0580 — 2 Denné osvetlenie 
budov - Oast' 2: Denné osvetlenie budov na bývanie. Očinnost' od 1. 10. 2000. 
Z výpočtu sú zjavné nasledujfice skutočnosti: 
- okenný otvor smerujfici na juhovýchod v súčasnom stave poskytuje viac svetla vzhl'adom na 
konfiguráciu teremt ako otvor z juhozápadnej strany, 'am prispieva definicii hlavného osvetrovacieho 
otvoru 
- osvetlenost' po výstavbe predmetného bytového domu klesne v posudzovanom priestore 
- výsledná osvetlenost' v posudzovanom priestore neklesne pod hodnoty normatívnych požiadaviek pre 
bytové priestory (č.d.o. min. 0,75% - dosiahnuté minimum 1,0%) 
Pre výpočet boll použité štandardné činitele odrazivosti. Okenné otvory boll uvažované rozmeru 
1800x1500 (900) mm s izolačnýtn trojsklom. 
Zdver 
Podl'a vyjadrenia zástupcov z ROVZ Bratislava tento postup výpočtu, ked' sa v otcŕznych pripadoch 
existujiicej zástavby priestory hodnotia met6clou výpočtu činiteta dennej osvetlenosti s požiadavkami 
pre novostavby, je adekvátny a akceptovaterný. 
Na základe tohto výpočtu možno konštatovat' že daný priestor obývacej izby bude aj po výstave spl" flat' 
požiadavky STN 73 0580— 2 Denné osvetlenie budov - Oast' 2: Denné osvetlenie budov na bývanie. 
„koniec citácie" 

Mesto Čadca, ako prfslušný stavebný úrad po preskúmanf a záverov predložených 
svetlotechnických posudkov ktoré vypracovali Ing. Peter Hanuliak, PhD. a Ing. arch. Martin 
Záhorský, dospelo k záveru, že: 
Preslnenie v posudzovanom susednom RD v Čadci, par.č. 948 nebude vplyvom novostavby bytového 
domu na ul. J.Krára nepripustne ovplyvnené, v zmysle požiadaviek STN 73 4301 Budovy na bývanie. 
Na základe posúdenia zatienenia denného osvetlenia najviac zatienenej obytnej miestnosti (obývacia 
izba) tohto rodinného domu možno konštatovaf, že daný priestor obývacej izby bude aj po výstavbe 
spiriaf požiadavky STN 73 0580 — 2 Denné osvetlenie budov — časf 2: Denné osvetlenie budov na 
bývanie. 

fidastnik konania má právo v konani hájit' len svoje zdujmy.  Aj napriek tomu, že mnohé 
pripomienky a námietky boli smerované až do d'alšieho stupria projektovej pripravy stavby a účastníci 
konania sa zapodievali pripomienkami, ktorými nehájili svoje záujmy, stavebný úrad sa každou 
pripomienkou zapodieval. 

Stavebný úrad postupuje v konaniach v zmysle platnej legislativy SR. Nakorko dotknuté 
orgány zaujali kladné stanoviská, stavebný úrad nemá dôvod ich stanoviská. spochybriovaf. 

Stavebný úrad po posaleni predložených podkladov dospel k záveru, že predmetná stavba je 
navrhnutá v súlade s fJPN — CMZ Čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá bola schválená Mestským 
zastupiterstvom v Čadci 6. 60/2014 zo dŕía 26.06.2014. 

Navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie - v zmysle prilohy 6. 
8 zákona č. 24/2006 Z.z. — zoznam navrhovaných činnosn podliehajncich posudzovaniu ich vplyvu na 
životné prostredia — 9. infraštruktúra, položka 16 pismeno a) — povinné hodnotenie — od 500 stojisk, 
zisfovacie konanie — v zastavanom územi od 10 000 m2  podlahovej plochy. 

Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, okrem iného, aby: 
• projektová dokumentácia pre d'alši stuperi povorovania bola spracovaná v rozsahu potrebnom pre 

náležité posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./. 
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• v d'alšom stupni PD preukdzal formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  negatívne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné 
pozemIcy, trvalé porasty a stavby. Pri ndvrhu musi dbať  v čo najvačšej miere na ochranu 
existujncej zelene a okolitých stavieb. 

• pred vypracovanim d'alšieho stupfia projektovej dokumentácie vypracoval geologické 
a hydrogeologické posúdenie odborne sp6sobilou osobou. 

• v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebný objekt SO 204 Sadové 
Upravy dopinif o konkretne druhy (na výsadby navrhnfif geograficky pôvodne (domace) druhy 
drevin a krovin), projektovú dokumentáciu dopinil o inventarizdciu a spoločenské ohodnotenie 
drevin určených na výrub v zmysle vyhlášky MžP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. 

V uskutočnenom územnom konani bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný 
z hradisk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebneho zákona a prejednaný s nčastrami konania 
a dotknutými orgánmi, ktoré hája verejný zdujem v zmysle platných právnych predpisov. Podmienky 
dotknutých orgdnov boli zapracovand do podmienok pre umiestnenie stavby a d'alšiu pripravu 
projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. 

V priebehu nzemného konania boli zo strany fičastnikov konania vznesené námietky 
a pripomienky: 

Lenka Bencová, Kvsucká cesta 2049/12, 022 01 Čadca  
(sú uvedené citácie vznesených námietok) 
1. žiadame o predloženie svetlotechnického posudku na verifikáciu clát v ŕiom uvedených nakorko sa 

domnievame, že uvedený investičný zdmer bude mat' zásadný vplyv na svetlotechnické podmienky 
nášho rodinného domu. 

fIčastnici konania predložili stavebnému úradu svetlotechnický posudok vplyvu novostavby bytového 
domu na susedný rodinný dom. Po posúdeni a zhodnoteni záverov predložených posudkov, ktoré 
vypracovali Ing. Peter Hanuliak, PhD. a Ing. arch. Martin Záhorský, stavebný nrad dospel k záveru, 
že: 
• „Preslnenie v posudzovanom susednom RD v Čadci, par.č. 948 nebude vplyvom novostavby 

bytového domu na ul. J.Krára 2 nepripustne ovplyvnené, v zmysle požiadaviek STN 73 4301 
Budovy na bývanie". 

• Na základe posúdenia zatienenia denného osvetlenia najviac zatienenej obytnej miestnosti 
(obývacia izba) tohto rodinného domu možno konštatovať, že daný priestor obývacej izby bude aj 
po výstavbe spiriat' poliadavky STN 73 0580 — 2 Dent-16 osvetlenie budov — čast' 2: Denné 
osvetlenie budov na bývanie. 

2. Chcem rovnako vzniesť  námietku k územnému plánu a dopinku 6. 6, kde sú susedné parcely, na 
ktorých má investor zámer postaviť  bytový dom označené ako miesto pre rodinné domy. Rovnako 
v žiadnom dopinku nebola označend hranica riešeného nzemia hoci pri iných projektoch ano. 
Prehodnotenie celej výstavby bytového domu, verkosť, širka, výška, blfzkosť  k rod.domu. 

Predmetná stavba je navrhnutá v snlade s fJPN — CMZ Čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá bola 
schvalená Mestskýrn zastupiterstvom v Čadci č". 60/2014 zo dria 26.06,2014. 

3. Chcem vzniesť  nárnietku na verkosť  ochranného pásma počas výstavby. Uvažovaná stavba je 
vermi blfzko ndšho rodinného dom súpisné čislo 2049/12, čfm je ohrozená bezpečnost', zdravie a 
život obyvaterov a deg rodinného domu kde je možnosť  pádu stavebného materidl na susediacich 
pozemkoch z jednotlivých nadzemných podlaži. 



t.sp. VD/3887/2019/Mu - t.z. VD/990/2020/Mu 	str. 16 

• Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, aby v d'algom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenfm staveniska a nevylmutnými zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  
negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
mug dbať  v čo najvačšej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

4. Chcem vzniesť  námietku na vellosť  vzdialenosť  stavby bytového domu od nágho rodinného domu 
súpisné čislo 2049/12. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že vzdialenosť  stavieb je riegená v 
rozpore s technickýrn normami a prfslušnými právnymi predpismi. Pri navrhovanej vzdialenosti 
existuje nebezpečenstvo pádu čohokorvek z bytového domu, čo môže ohroziť  zdravie a život 
pohybujúcich sa v okoli rodinného domu. Podfa nás nie sú dodržané odstupy jednotlivých stavieb, 
medzi našim rodinným domom a bytovým domov. 

• V zmysle § 6 vyhlágky MžP SR č. 532/2002 Z.z., Vzdjomné odstupy stavieb musia spiriať  
požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany 
povrchových a podzemných vôd, oclarany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, 
požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia 
umohlovať  fidržbu stavieb a ulivanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie 
územia a činnosti, ktoré stivisia s funkčným vyuNvanim územia. 

• K umiestneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány, ktoré hája osbotné predpisy platnej legislativy. 

5. Chcem uviesť  ndmietku voči vysokej hlučnosti, prašnosti, vybráciám nakollo bývame vermi 
blfzko umiestneniu uvažovanej stavby. Okrem nás, máme maid deti ktoré budú vermi trpieť  v 
takomto hroznom prostredi. Blizkosť  stavby bezprostredne ohrozuje nage nehnuternosť, statika, 
pragnosť. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD formou projektu organizáeie 
výstavby minimalizoval negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvalé 
porasty a stavby. Pri návrhu musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujitcej zelene 
a okolitých stavieb. (podmienka Č. 14) 

6. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé ako je riešený celkový harmonogram výstavby. Chce 
investor stavať  aj cez vikendy? Stavba sa nachM7a vermi blizko nášho obydlia a chceme mať  
pokoj aspori cez vikendy. žiadame predloženie a predstieranie riešenia. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatefa, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  
negativne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbať  v čo najvačšej miere na ochranu existujficej zelene a okolitých stavieb. (podmienka č. 
14) 

7. Vzhradom na podmienky, v ktorých sa uveovand stavba nachádza požadujeme previesť  
pasportizáciu rodinného domu, prirahlých stavieb a zariadeni, pozemku, prirahlej zdhrady, 
podpomých nuirov a prifahlých pozemných komunikácii, ciest a chodnfkov certifikovanou 
spoločnosťou pred, počas a po akýchkorvek čirmostiach, ktoré by mohli mať  negativny dopad na 
stay alebo užitkové vlastnosti daných veci na náldady stavitera bytového domu. Oporný mar. od 
Kysuckej cesty je už.teraz narugený žiadarn o výstavbu nového skôr ako sa niečo začne stave. 

• Stavebný úrad odporúčal navrhovaterovi, aby pred výstavbou po dohode s vlastnikmi rodinného 
domu stap.č. 2049/12 vykonal pasportizáciu objektov. Zvážiť  vykonanie pasportizácie aj okolitých 
stavieb, ktoré by mohli byť  navrhovanou stavbou dotknuté (podmienka 6. 12) 
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8. Stavba bytového domu nekorešponduje s okolim. Toto fizemie hraniči s pozemkami, ktoré 
dlhodobo boli vyuzívané ako zarady patriace k rodinným domom a nachadzajtIce sa v 
bezprostrednej blizkosti rodinnych domov. Toto územie sa historicky využivalo ako zdhradnd 
poloha. Stavba naruši pomery v tejto časti, povedei k strate poody bývania, stIkromia zvýši rušnosf 
a hluk v danej lokalite. Objekt nie je v sAlade s našim právom na sdkromie. Navrhovand oknd z 
obytnych miestnosti a balk6nov bytového domu s výhradom priamo do našej zarady a to vo 
vermi blizkej vzdialenosf od hranice pozemku a vo výške. Takao riešenie stavby nám nijako 
neumožŕiuje chránif svoje saromie pri vyuŽivani záhrady na rekredciu a oddych s defmi. Stavba 
nás zbavi pokojného užitia obydlia, čim poškodzuje náš sfikromný a rodinný život. 

• Predmetná stavba je navrhnutá v stalade s OPN — CMZ Čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktord bola 
schválená Mestským zastupiterstvom v Čadci č. 60/2014 zo dŕia 26.06.2014. 

9. Navrhovaný bytový dom obmedzuje naše možnosti využivania zálirady nakorko zatieni verkft časf 
jej fizemia. Strata zahrady a saromia v nej. Predpoklad vysychania stromov v záhrade. 

• Uvedená ndmietka je prejudikovanim veci, vznilcnutej situácie, ktorej riešenie nemd stavebný ítrad 
vo svojej kompetencii. Platná legislativa, rieši len denné osvetlenie a preslnenie v budovách a nie 
pozemkov - STN '73 0580-1, STN 73 0580-1/Z2, STN 73 0580-2, STN 73 4301 

10. Výrazné zvýšenie pohybu stavebných mechanizmov a strojov produkujAcich hluk a otrasy ohrozia 
statiku a znižia všeobecnta hodnotu nehnuternosti. Zniženie hodnoty nehnuternosti 

• Stavebný Arad odporúčal navrhovaterovi, aby pred výstavbou po dohode s vlastnikmi rodinného 
domu sítp.č. 2049/12 a prirahlych stavieb vykonal pasportizáciu objelctov. (podmienka 6. 12) 

11. Vyššie uvedené závažné negativne javy spojené s navrhovanym investičným zámerom tak 
nakoniec spôsobia situáciu, ktorá nebude v súlade s právom na nerušené uživanie nehnuternosti a 
právom na pohodu a kvalita bývania, ako ju garantuje 61.8 Eur6pskeho dohovoru o ochrane 
rudských práv a zdkladných slobôd - „každý má právo na rešpektovanie svojho sítkromného a 
rodinného života, obydlia a korešpondencie"(oznámenie Federálneho ministerstva zahraničnych 
veci 6.209/1992 Zb.) 

• Uvedená námietka je prejudikovanfm veci, vzniknutej situácie, ktorej riešenie nemá stavebný Arad 
vo svojej kompetencii. 

12. Chcem vzniesť  námietku, že mi 27.9.2019 nebolo umožnené nahliadnuf do podkladov počas 
stránkových hodin. Svedkom mi je pdn Eubomfr Špilko ktorému to rovnako nebolo umolnené hoci 
ako Ačastníci konania máme nato právo. 

• 27.09.2019 sa pracovnici stavebného Aradu nachádzali na dvojdfiovom školeni, ktoré bolo pod 
záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Očastnička konania bola zamestnancami Mesta 
Čadca požiadand, aby sa dostavila v inom termine. Stavebný Arad doručil ilčastničke konania 
oznámenie o začati konania &la 13.09.2019. Územné konanie bolo zvoland na 30.09.2019. 
Učastnička konania mala na nahliadnutie do spisu 17 dni, čo považujeme za dostatočne dlhý čas. 

13. Rada by som uviedla, že bola odovzdaná petícia obyvaterov mesta Čadca za zastavenie konania 
smerujficeho k výstavbe bytového domu na sidlisku Žarec, na pozemkoch register "C"pac.č. 
950,949,02504/4,02504/8,02504/9 v katastrálnom Azemi Čadca (čislo: VD/3887/2019/Mu.) Pod 
ktorft sa podpisalo cez 1400 obyvaterov mesta a bola adresovaná aj oddeleniu výstavby, fizemného 
plánovania, stavebného poriadku a dopravy mesta Čadca, mestskému zastupiterstvu i primátorovi. 
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• Peticia je riešená podra zákona o peticiach v samostatnom konani. Podmienky uvedené v peticii 
boli riešenč  v fizemnom konani o umiestneni bytového domu. 

Arpád Szab6, Kysucká cesta 2049/12,022 01 Čadca  
(sú uvedenč  citácie vznesených námietok) 
1. žiadame o predloženie svetlotechnickčho posudku na verifikáciu dat v ŕiom uvedených nakorko sa 

domnievame, že uvedeny investičny zámer bude mať  zásadny vplyv na svetotechnickč  podmienky 
nášho rodinného domu. 

Ĺltastnici konania predložili stavebnému firadu svetlotechnický posudok vplyvu novostavby 
bytového domu na susedný rodinný dom. Po posúdeni a zhodnoteni záverov predložených posudkov, 
ktorč  vypracovali big. Peter Hanuliak, PhD. a Ing. arch. Martin Zahorsky, stavebný úrad dospel 
k záveru, že: 
• „Preslnenie v posudzovanom susednom RD v Čadci, par.č. 948 nebude vplyvom novostavby 

bytového domu na ul. J.Krára 2 nepripustne ovplyvnenč, v zmysle požiadaviek STN 73 4301 
Budovy na byvanie". 

• Na záldade posúdenia zatienenia denného osvetlenia najviac zatienenej obytnej miestnosti 
(obyvacia izba) tohto rodinného domu možno konštatovať, že dany priestor obývacej izby bude aj 
po výstavbe spittať  požiadavIcy STN 73 0580 — 2 Denné osvetlenie budov — časť  2: Denné 
osvetlenie budov na bývanie. 

2. Chcem vzniesť  námietku na založenie objektu a požadujeme geologicky posudok nakorko hrozi k 
posunom zeminy, výkopovych jam, opornych miirov, pričom môže clčsjsť  k ohrozeniu zdravia 
poškodenia majetku vlastmlcov rodinného domu, ale aj majetku mesta Čadca v podobe detskčho 
ihriska, ciest, chodrúkov, inlinierskych sieti akčhokorvek clruhu. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  
negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvalč  porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbať  v čo najvačšej miere na oclumnu existujúcej zelene a okolitych stavieb. (podmienka č. 
14) 

• Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanim d'alšieho stupila projektovej 
dokumentácie vypracoval geologickč  a hydrogeologickč  posúdenie odbome spôsobilou osobou 
(podmienka č. 13). 

3. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmč  ako je riešenč  zabezpečenie celkovej hranice stavebnčho 
pozemku. V blizkosti sa nachádza náš rodinný dom so záhradou, ktorč  susedia hned' so stavebnou 
jamou a staveniskom. 

• Stavebný firad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevylmutnymi zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  
negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvalč  porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujAcej zelene a okohtých stavieb. (podmienka č. 
14) 

4. Požadujeme výlcres umiestnenia leriavu nakorko hrozi pád stavebného materiálu na náš pozemok s 
rodinnym domom a zahradou čo je nebezpečenstvo pre obyvaterov a deg rodinného domu. 

• Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu mug. minimalizovať  
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negativne vplyvy uskutočflovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujíicej zelene a okolitých stavieb. (podmienka č. 
14) 

5. Výstavbou bude narušené podložie a narušenie prirodzeného toku spodných vôd, čo môže spôsobif 
odklon z celého Azemia a môže mat' nenávratné negativny Ačinok na zelefi v záhrade ndšho 
rodinného domu. 

• Stavebny firad zaviazal navrhovatera, aby pred yypracovanim d'alšieho stupria projektovej 
dokumentkie vypracoval geologické a hydrogeologické posíiclenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka 6. 13). 

6. Chcem vzniesf námietku ohradom narušenia statiky domu pri využivani fažkych mechanizmov na 
pristupovej ceste od hlavnej cesty. žiadame vypracovaf postup doválania materidlu na stavbu a 
využitie pristupových ciest, existujúcich,pripade novych. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizkie výstavby sp6sob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musi minimalizovae 
negativne vplyvy uskutočŕiovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujacej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

• Stavebný Arad odpornčal navrhovaterovi, aby pred výstavbou po dohode s vlastnikmi rodinného 
domu sfip.č. 2049/12 vykonal pasportizáciu rodinného domu a prirahlých stavieb. (podmienka 6. 
12) 

7. Vzhradom na podmienky, v ktorých sa uvažovand výstavba nachddza, požadujeme geologický 
prieskum, nakorko môžu vznikaf priehrady z komunikkie podzemnych vôd, ktoré môžu mat' 
negativny vplyv na bezpečnosf, zdravie, majetok a život rudi v tejto lokalite. Prieskum vykonaf 
certifikovanou spoločnosfou na náklady investor. Spoločnosf bude vybratá v spoluprki s nami. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby pred yypracovanim d'alšieho stupfia projektovej 
dokumentkie vypracoval geologické a hydrogeologické posíidenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka č. 13). 

8. Hranica stavebnej jamy je blizko pozernku rodinného domu. Ako sa ide realizovaf stavebnd jama, 
ako sa ide zalolif objekt? Vermi dôležité vedief, vzhradom na vermi blizku vzdialenosf k 
rodinnému domu so záhradou. Pri realizkii (baranenie, vybrovanie), hrozí porušenie základov 
následne nerovnomerné sadanie domu. Praskanie omietok, možne rozbitie vypini okien, otrasy 
ohrozujíice statiku. Vysoká hlučnosť  a otrasy počas baranenia pre obývanú časť. žiadame o predloženie a 
predstavenie riešenia. Pri výstavbe bude narušená statika rodinného domu. žiadame staticky posudok 
nezávislého experta, ktorého si sami vyberieme a na náklady investora, stavitera. Žiadame o posúdenie 
statiky rodinného domu a vhodnosti zakladania. 

• Stavebný &ad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstayby sp6sob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musi minimalizovaf 
negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujíicej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

• Stavebný Arad odpordčal navrhovaterovi, aby pred vystavbou po dohode s vlastnfkmi rodinného 
domu síip.č. 2049/12 vykonal pasportizkiu rodinného domu a prirahlých stavieb. (podmienka č. 
12) 
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• Stavebný úrad zavia7n1 navrhovatera, aby pred vypracovaním d'alšieho stupňa projektovej 
dokumentácie vypracoval geologické a hydrogeologické posúdenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka 6. 13). 

9. žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie statického posudku statika k zabezpečeniu 
stavebnej jamy počas výkopu, aby nedošlo k poškodeniu rodinného domu, záhrady a prirahlých 
stavieb a zariadení, ale aj majetku mesta Čadca v podobe detského ihriska, ciest, chodnficov, 
inžinierskych sietí alcéhokorvek druhu. 

• Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /d'alej DSP/ bude akceptovať  
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posúdenie /§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./. (podmienka č. 1) 

10. Z predošlej dokumentácie ni je zrejmé alcým spôsobom chcete riešiť  odstránenie štetovnic? Ako to 
budete realizovať? Je to vermi blízko rodinného domu a záhrady. 

• Stavebný Arad zavia7A1 navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musí minimalizovať  
negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musí dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

11. Ako dlho bude musiet' trpieť  v takého podmienky? Ako dlho bude trvať  zaldadanie objelctu? Pri 
tak ťažkej situácií, kde sa stavba uvažuje to bude trvať  mesiace, čo je neúnosné vzhradom na fakt 
akou formou sa bude realizovať  zakladanie objektu. 

• Stavebný Arad zavia7n1 navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musí minimalizovať  
negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musí dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

12. Cesty nie sú stavané ma ťaž'kú dopravu a ťažké materiály. Ako chcete riešiť  túto situáciu? Žiadame 
o predloženie a predstavenie riešenia. Požadujeme pastportizáciu rodinného domu, prirahlých 
stavieb a zariadení, pozemku, prirahlej záhrady, podporných múrov a prirahlých pozemných 
komunikácií, chodníkov, certifikovanou spoločnosťou na náldady stavitera. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby v d'alšom stupni PD preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musí minimalizovať  
negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musí dbať, v čo najvačšej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

• Stavebný úrad odporúčal navrhovaterovi, aby pred výstavbou po dohode s vlastníkrni rodinného 
domu súp.č. 2049/12 vykonal pasportizáciu rodinného domu a prirahlých stavieb. (podmienka č. 
12) 

Zuzana Krelová, Janka Král'a 2591/5, 022 01 Čadca  
(sú uvedené citácie vmesených námietok) 
1. Blízkosti detského ihriska, škôlky zvýšená hlučnosť, prašnosť, vibrácie. Zo spodnej strany škôlky 

je detské ihrisko, kde sa deti denne hrajú a spia. Zvýšený diskomfort. 
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• Navrhovater pri pri návrhu projektu organizácie výstavby musi minimalizovať  negativne vplyvy 
uskutočfiovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musi dbat' v čo 
najvačšej miere na ochranu existujíicej zelene a okolitých stavieb. (podmienka č. 14) 

2. Z predloženej dokumentácie nie je zrejme ako riešený harmonogram výstavby. Bude sa stave cez 
vikendy, žiadame predloženie. 

• V štádiu azemnčho konania sa nerieši harmonogram prae. Navrhovater bol zaviazany 
v podmienkách ítzemného rozhodnutia, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravnyrn napojenim staveniska a nevylmutnými 
zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné 
pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu 
existujficej zelene a okolitých stavieb. (podmienka č. 14) 

• Ako ťičastnici stavebného konania budete prizvani na stavebné konanie a budete mat' možnosť  sa 
vyjadriť  k jeho podkladom. 

3. Námietka na verkost' ochranného pima počas výstavby. Blizkosf detského ihriska, miestnych 
komunikácif., ciest, chodníkov. 

• Stavba nemá ochranné pásmo, navrhovater je povinný v sítlade s platnou legislativou pri 
uskutočŕiovani stavby dodržiavat predpisy týkajAce sa bezpečnosti práce a technických nariadeni 
a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas výstavby musi dodržiavať  všeobecné technické 
požiadavky na uskutočriovanie stavieb v zmysle § 48 stavebnčho zákona. (základné podmienky, 
ktoré sa uvádzajít v podmienkach pre uskutočŕiovanie stavby v stavebnom povolen0 

4. Počas výstavby bude obmedzenč  detsk6 ihrisko, ktoré je bezprostrednej blizkosti. Žiadam detailnt 
správu ako chce staviter predisť  hroziacim ftrazom. Aká je bezpečná vzdialenost' staveniska od 
hranic. 

• Navrhovater bol zaviazany v podmienkách fizemnčho rozhodnutia, aby v d'alšom stupni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby 
spôsob uskutočnenia stavby s potrebnymi plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim 
staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musi minimalizovať  negatívne vplyvy 
uskutočŕiovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musi dbat' v čo 
najvačšej miere na ochranu existujťicej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 14) 

5. Vystavbou budít obmedzeni občania v blizkom okoli hlučnosťou, prašnosťou. Starši občania 
nebudil mať  kade chodif na autobus, lebo po schodoch nevyjdit, tak isto mamička s kočiarmi. 

• Komunikačný systém sidliska nebude umiesfflovanou stavbou dotknutý. Navrhovaná stavba sa 
bude realizovať  výlučne na pozernkoch investora. V štádiu Azemného konania sa nerieši 
harmonogram prác. Navrhovater bol zaviazany v podmienkách fizemného rozhodnutia, aby 
v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnymi plochami zariadenia staveniska, 
dopravnym napojenfm staveniska a nevyhnutnymi zabermi. Pri návrhu musf minimalizovať  
negativne vplyvy uskutočtlovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musf dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujilcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

6. Pri výrube stromov sa zvýši prašnosť, ktorá sa šíri od cesty. 
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• Navrhovater bol zaviazaný, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
stavebný objekt SO 204 Sadové ňpravy dopinif o konkrétne druhy (na výsadby navrhmlf 
geograficky pčivodné (domáce) druhy drevin a krovin), projektovň  dokumentáciu dopinil 
o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevin určených na výrub v zmysle vyhlášky M2P SR 
6. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 6. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. 
(podmienka č. 10) 

7. Parkovanie stavebných strojov, dodávaterských firiem, robotnflcov. Už teraz je tam verký problém 
s parkovanim. Ráno a poobede nemajú kde rodičia, ked' kill do škôlky zaparkovať. Znfžená 
bezpečnosť. 

• Komunikačný systém sfdliska nebude umiestňovanou stavbou dotknutý. Navrhovaná stavba sa 
bude realizovať  výlučne na pozemkoch investora. V štádiu ňzemného konania sa nerieši 
harmonogram prác. Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách ňzemného rozhodnutia, aby 
v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu 
organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plocharni zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musf minimalizovať  
negativne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu 
musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujňcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 
14) 

8. Predimenzované sidlisko. 

• Predmetná stavba je navrhnutá v sídade s fJPN — CMZ Čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá bola 
schválená Mestským zastupiterstvom v Čadci '6. 60/2014 zo dŕia 26.06.2014. 

9. Zhoršený pristup k miestnym komunikáciam bude komplikovať  život aj staršim rud'om, zdravotne 
postihnutýrn, skomplikuje pristup záchranných zložiek. 

• Stavba je navrhovaná z verejnej komunikácie 1/11. Komunikačný systéin sidliska nebude 
umiestňovanou stavbou dotknutý. Navrhovaná stavba sa bude realizovať  výlučne na pozemkoch 
investora. V štádiu ňzemného konania sa nerieši harmonogram prác. Navrhovater bol zaviazaný 
v podmienkách fizemného rozhodnutia, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie preukázal formou projelctu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu mug minimalizovať  negativne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné 
pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musi dbať  v čo najvačšej miere na ochranu existujňcej 
zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 14) 

10. Výstavba obmedzi denný svit susediacemu domu. 

Podra predložených svetlotechnických posudkov vypracovaných Ing. Petrom Hanuliakom, PhD. a Ing. 
arch. Martinom Záhorským: 
• „Preslnenie v posudzovanom susednom RD v Čadci, par.č. 948 nebude vplyvom novostavby 

bytového domu na ul. J.Kráfa 2 nepripustne ovplyvnené, v zmysle požiadaviek STN 73 4301 
Budovy na bývanie". 

• Na záldade posňdenia zatienenia denného osvetlenia najviac zatienenej obytnej miestnosti 
(obývacia izba) tohto rodinného domu možno konštatovať, že daný priestor obývacej izby bude aj 
po výstavbe spiňať  ,požiadavky STN 73 0580 — 2 Denné osvetlenie budov — časť  2: Denné 
osvetlenie budov na bývanie. 

11. Výrazné zvýšenie pohybu stavebných mechanizmov a strojov produkujňcich hluk a otrasy ohrozia 
statiku a znižia všeobecnň  hodnotu nehnuternosti. 
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• Uvedená námietka je prejudikovanfm veci, vzniknutej situácie. Navrhovater bol zaviazaný 
v podmienkách územného rozhodnutia, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenfm staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu musi minimalizovaf negativne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné 
pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musi dbat' v čo najvačšej miere na ochranu 
existujacej zelene a okolitych stavieb. (podmienka č. 14) 

12. Zosnvanie svahu pod panelákom 2591, stavba môže mat' negativny vplyv na statiku paneláku a 
d'alšich zosuv. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanim d'alšieho stupria projektovej 
dokumentácie vypracoval geologické a hydrogeologické posndenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka č. 13). 

Mariana Kulová, Janka Král'a 2591/7 
uvedené citdcie vznesených námietok) 

1 Nebol vykonaný salas na výrub stromov podra § 103, odsek 6 Zákon o ochrane prirody a krajmny 
poprosíme predložif všetky potrebné vyskumy. Salas zo životného prostredia neobsahuje 
schvdlenie výrubu ani aktuálny prieskum biotopu - požadujeme. Nebol vykonaný posudok na 
vplyv na životné prostredie — žiadame posudok od odbornika, ked'že je to v bezprostrednej 
blizkosti bytovky domu — prach, hluk, zeleri. 

• Navrhovater bol zaviazaný, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
stavebný objekt SO 204 Sadové Apravy dopinif o konkrétne druhy (na výsadby navrhnnf 
geograficky pôvodné (domáce) druhy drevín a krovin), projektovú dokumentáciu dopinil 
o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevin určených na výrub v zmysle vyhlášky MŽP SR 
6. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykondva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na výrub 
drevin je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prirody a lcrajiny potrebny salas orgánu ochrany 
prfrody (Mesto Čadca) (podmienka č. 10). 

• Navrhovand stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie - v zmysle prflohy č. 8 
zákona č. 24/2006 Z.z. — zoznam navrhovaných činnosti podliehajficich posudzovaniu ich vplyvu 
na životné prostredia — 9. infraštruktúra, položka 16 pismeno a) — povinné hodnotenie — od 500 
stojísk, zisfovacie konanie — v zastavanom územi od 10 000 m2  podlahovej plochy. 

Eubomir Špilko, Janka KráPa 2591, 022 01 Čadca 
(sú uvedené citácie vznesených námietok) 
1. Sfdlisko bolo budované od roku 1970 na 1200 bytov. Na toto množstvo bytov boli kapacitne 

prepočitané aj realizované inžinierske siete, prierez vodovodných potrubi, kanalizačných potrubi, 
elektrických vedern a počet trafostanic. Žiadna rezerva kalkulovaná pre možnosf d'alšej výstavby 
na sidlisku pre vtedajši nedostatok financii neexistuje. Násilnym vytlačanim neplánovanych 
stavieb a ich napojernm na start IS ohrozujete pôvodné byty vlastnikov, v ktorych nastane verky 
pokles tlaku vody a nebezpečny pokles napätia v elektrickej sieti, čo bude mat' za následok vysokú 
poruchovosf domácich zaradern a vypadku v dodávkach týchto energii. Sidlisko neplánovanými 
výstavbami obchodov, domova dôchodcov, verkým množstvom gardži, radovou zástavbou 
rodinných domov je tak prepinené, že už teraz vlastnici bytov nemajn kde parkovat' svoje 
motorové vozidld. 

• Očastnik konania má právo 	svoje záujmy. V uskutočnenom územnom konani bol ndvrh na 
vydanie fizemného rozhodnutia preskúmany z hradisk uvedenych v ustanoveni § 37 ods. 2 
stavebného zákona a prejednany s fičastnikmi konania a dotknutymi orgánmi, ktoré hája verejný 
záujem v zmysle platip'7ch právnych predpisov. Podmienky dotknutých orgánov boll zapracované 
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do podrnienok pre umiestnenie stavby a d'alšiu pripravu projektovej dokumentácie pre stavebné 
konanie. 

• Nakorko dotknuté orgány zaujali kladné stanoviská, stavebný úrad nemd dôvod ich stanoviská 
spochybňovať. 

2. Zeleň  zlepšuje milcroldtmu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť  a hluk, menej známymi funkciami 
sú ochrana biodiverzity a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom, či elimitácia 
negatívnych vplyvov zmeny klímy. Bude zničené Iivotné prostredie rud'om, ktorí bývajú na 
sídlisku. žiadame vás, aby ste nám našu zeta)," ponechali. Sídlisko žarec je atraktívne miesto na 
bývanie aj vd'aka nej. Zároveň  nám eleminuje hluk z blizkej železničnej trate. Týmto zásahom 
bude znehodnotené územie, znai sa kvalita bývania, začne obrovský problém s premávkou a 
parkovaním nakorko obyvatelia utláčenej stavby budú používať  rovnako úzke cesty, Ictoré sa 
nenafuknú. Zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazov, poškodenia zdravia obyvaterov ulice Janka Krára a 
roimako bude dochddzať  k poškodeniam majetku obyvaterov. V blízkosti je materská škola s 
malými deťmi, ktor 'ych sa toto utlačenie stavby a prisun nových aút na cesty výrazne dotkne v 
podobe zvýšenia nebezpečenstva poškodenia zdravia, hluku, prachu, emísií, vybrácii a kolízie, čo 
bude mať  za následok zhoršenie pohody detí v škôlke. Dnes nemajú rodičia kde parkovať, ked' 
vozia deti do škôlky. 

• Predmetná stavba je navrhnutá v súlade s tTPN — CMZ čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá bola 
schválend Mestským.zastupiterstvom v Čadci č. 60/2014 zo dňa 26.06.2014. 

• Navrhovater bol zaviazaný, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
stavebný objekt SO 204 Sadové úpravy dopiniť  o konkrétne druhy (na výsadby navrhnúť  
geograficky pôvodné (domáce) druhy drevín a krovín), projektovú dokumentáciu dopinil 
o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín určených na výrub v zmysle vyhlášky MžP SR 
6. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na výrub 
drevín je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas orgánu ochrany 
prirody (Mesto Čadca) (podrnienka 6. 10). 

• Komunikačný systém sídliska nebude umiestňovanou stavbou dotknutý. Vjazd je navrhovaný zo 
štátnej cesty I/11 a stavba sa bude realizovať  výlučne na pozemkoch investora. V štddiu územného 
konania sa nerieši harmonogram prdc. Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách územného 
rozhodnutia, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal 
formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami 
zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu must 
minimalizovať  negativne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty 
a stavby. Pri návrhu must dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých 
stavieb. (podmienka 6. 14) 

3. Výstavbou bude narušené podložia a narušenie prirodzeného toku spodných vôd. Možný odklon 
vody z celého územia môže mat' negatívny účinok na zeleň  na prirahlých pozemkoch. 

• Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanim d'alšieho stupňa projektovej 
dokumentácie vypracoval geologické a hygrogeologické posúdenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka č. 14). 

4. Alcým spôsobom je riešené parkovanie, Predaj, prenájom? Ako zabezpečite dostatočml kapacitu 
parkovacich stint v rámci bytového domu tak, aby nebolo kapacitne ohrozené parkovanie na ulici 
J.Krára? Vieme ako to funguje dnes, rudia budil chciet' zaparkovať  iba chviru, nebude sa im chcieť  
1st' do garáže zaparkujú na ulici. A čo návštevy a tí, ktorí nebuclú mat' záujem zakúpiť  si state pre 
ich vozidlo? Sídlisko je zaparkovanými automobilmi už prehustené. 
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• V zmysle predloženej projektovej dokumentácie je parkovanie riešené na pozemku investora 
a v navrhovaných podzemných garážach. Celkovo je navrhovanych 60 stojísk, čím sú uspokojene 
poteby statickej dopravy podra STN 73 6110/Z2. 

5. Žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie dokumentov ako je riešený prístup záchranných 
zložiek integrovany zachranný system počas výstavby a počas hotovej stavby. 

• Komunikačný system sídliska nebude umiestriovanou stavbou dotknutý. Navrhovaná stavba sa 
bude realizovať  výlučne na pozemkoch investora. Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách 
územného rozhodnutia, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebne povolenie 
preukázal formou projektu organizácie vystavby spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými 
plochami zariadenia staveniska, dopravnym napojením staveniska a nevyhnutnými zdbermi. Pri 
návrhu musí minimalizovať  negatívne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvale 
porasty a stavby. Pri návrhu musí dbat' v čo najvačšej miere na ochranu existujacej zelene 
a okolitých stavieb. (podmienka 6. 14) 

6. Vzhradom na rozsah zásahu do existujúcej zdstavby požadujeme vykonať  posúdenie vplyvu na 
životné prostredie formou EIA alebo formou posúdenia odbornej spôsobilej osoby, nakorko sme 
presvedčení, le realizáciou tohto zámeru dôjde k zásadnému zásahu do životného prostredia danej 
lokality a nenávratnému znehodnoteniu prostredia v ktorom žijeme. 

• Navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie - v zmysle prílohy č. 8 
zákona 6. 24/2006 Z.z. — zoznam navrhovaných činností podliehanicich posudzovaniu ich vplyvu 
na životné prostredia — 9. infraštruktúra, položka 16 písmeno a) — povinné hodnotenie — od 500 
stojísk, zisťovacie konanie — v zastavanom území od 10 000 m2  podlahovej plochy. 

7. Z intravilánu bude odstránená ďalšia zeleri, ktorá sa tu nachádza vo forme ovocných stromov a tiež 
ihličnatych a listnatych drevín a krov. Postavením d'alšej bet6novej opachy namiesto zelene opal' 
raz prispejeme k prehriatiu obyvaterov sidliska, ked”že sa nevybudoval ani jeden parčik, alebo 
relaxačná gala a dochadza k systematickemu vyrubu okolitych lesov. Hrozí poškodenie okolitych 
zelenych plôch a trávnikov. 

• Navrhovater bol zaviazaný, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebne povolenie 
stavebny objekt SO 204 Sadové úpravy dopiniť  o konkretne druhy (na výsadby navrhnúť  
geograficky pôvodne (domáce) druhy drevín a krovín), projektovú dokumentáciu dopinil 
o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín určenych na vyrub v zmysle vyhlášky MŽP SR 
6. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 'cranny. Na výrub 
drevín je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a 'cranny potrebný salas orgánu oehrany 
prírody (Mesto Čadca) (podmienka 6. 10). 

8. Stavba bytového domu nekorešponduje s okolím. Toto územie hraničí s pozemkami, ktoré boll 
dlhodobo využívane ako zeleri a oddychová z6ny pre miestnych obyvaterov. Stavba naruší pomery 
v tejto časti, povedie k strate pohody bývania, súkromia, zvyši rušnosť  a hluk v danej lokalite, čo 
bude mat' • za následok zvyšenie nebezpečenstva a ohrozenie zdravia a života miestnych 
obyvaterov, našich detí, rodičov a starých rodičov. 

• Predmetná stavba je navrhnutá v súlade s 1:JPN — CMZ čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá bola 
schválená Mestským zastupiterstvom v Čadci 6. 60/2014 zo dria 26.06.2014. 

9. Žiadame o predloženie a predstavenie návrhov nahradnej výsadby drevín po vyrube nežiadúcich 
drevín. 
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• Navrhovater bol zaviazaný, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
stavebný objekt SO 204 Sadové fipravy dopiniť  o konkrétne druhy (na výsadby navrlunlf 
geograficky pôvodné (domáce) druhy drevín a krovin), projektovú dokumentáciu dopinil 
o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevin určených na výrub v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na výrub 
drevfn je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prirody a krajiny potrebný súhlas orgánu ochrany 
prirody (Mesto Čadca) (podmienka č. 10). 

10. Chcel by som upozorniť  na fakt, že predtým, než sa začne fizemné konanie, by mal mat' investor 
prehrad o úzerni, kde ide stavať. Stavebnik bude riešiť  zlolitú stavbu z hradiska zakladania. Na 
Kysuciach je vo všeobecnosti zložitá geologická stavba vyplývajúca z pritomnosti flýšu (striedanie 
sa pieskovcov a ilovcov). Po'ladujeme inžiniersko geologický prieskum, ktorého súčasťou bude aj 
hydrogeologický prieskum. Zložitá geol6gia a finančne náročné sanácie terénu. Hrozia vybrácie a 
otrasy, okre miženie kvality bývania hrozi posun zeminy,výkopových jám a oporných múrov, 
pričom môže dôjsť  k ohrozeniu zdravia rucli, poškodenia majeticu,vlastnflcov bytov, ale aj majetku 
mest v podobe detského ihriska, prirahlých ciest, chodnikov a inlinierských sieti akéhokorvek 
druhu. Preto požadujeme geologický posudok certifikovanou spoločnosfou na náklady investora. 

• Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanfin d'alšieho stupňa projektovej 
dokumentácie vypracoval geologické a hydrogeologické posúdenie odbome spôsobilou osobou 
(podinienka č. 13). 

11. Plánovaný výjazd pre vozidlá z nového bytového domu na Kysuckú cestu negativne ovplyvnf 
bezpečnosť  a premávku na ceste v časoch uzávierok tunela, nakorko sa výrame zvýši premávka na 
Kysuckej ceste, čo dovedie vodičov ku dopravnej katastrofe v meste a bude to mať  negatívny 
vplyv na obyvaterov mesta. 

• Dotknuté orgány hája verejný záujem v zmysle platnej legislativy. K stavbe sa ldadne vyjadrili 
prislušné dotknuté orgány: Ministerstvo dopravy a výstavby SR - sekcia cestnej dopravy 
a pozemných komunikácif Bratislava, Olcresný Arad žilina — odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii, SSC Bratislava, SSC žilina, Okresné riaditerstvo policajného zboru — ODI Čadca 

12. V sidlach uprednostňovať  bet& pred zeleňou. Klimatická kriza prestavuje najvačšiu výzvu, ktorit 
rudstvo v súčasnosti musi 	Musime zmierňovať  dopady klimatickej krizy na krajinu a 
spoločnosť, najma zvyšovať  častosti a intenzity extrémnych prejavov počasia v podobe horúčav, 
záplav a sucha. Znižovanim podielu zelene a vtláčanie uvažovanej stavby do tejto lokality určite 
neprispievame k zmierňovaniu dopadov klimatickej krizy, práve naopak prispievame k zhoršeniu. 

• Navrhovater bol zaviazaný, aby v d'alšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
stavebný objekt SO 204 Sadové fipravy dopiniť  o konkrétne druhy (na výsadby navrhnúť  
geograficky pôvodné (domáce) druhy drevin a Icrovin), projektovú dokumentáciu dopinil 
o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevin určených na výrub v zmysle vyhlášky MžP SR 
6. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na výrub 
drevin je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prirody a krajiny potrebný sthlas orgánu ochrany 
prirody (Mesto Čadca) (podmienka Č. 10). 

13. Vzhradom na podmienky, v Ictorých sa uvažovaná výstavba nachádza požadujeme geologický 
priesku nakorko môžu vznikať  priehrady z komunikácie podzemných vôd ktoré môžu mat' 
negatívny vplyv na bezpečnosť, zdravie, majetok a život rucli v tejto lokalite. Prieskum realizovaný 
certifikovanou expertnou spoločnosťou na náldady investor a ktorá bude vybratá v súčinnosti s 
našou stranou. 

• Stavebný úrad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanim d'alšieho stupňa projektovej 
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dokumentácie vypracoval geologické a hydrogeologické postiidenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka č. 13). 

14. Už dlhšie sledujeme zosuv pôdy za bytovými domami na ulici J.Krára, kopec nad Kysuckou 
cestou. Z tohto dôvodu máme obavy, že uvažovaná výstavba bude mat' negativny dopad na 
bezpečnosf, zdravie, majetok a život rudi na ulici J.Krára. Preto požadujeme geologický priesku aj 
v tejto oblasti. Prieskum bude realizovaný certifikovanou expertnou spoločnost'ou na nálclady 
investora, ktorá bude vybraná v stiičinnosti s našou stranou. 

• Stavebný Arad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanim d'alšieho stupŕia projektovej 
dokumentácie vypracoval geologické a hydrogeologické postiidenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka č. 13). 

15. Vzhradom na podmienky, v ktorých sa uvažovaná stavba nachádza, požadujeme previesf 
pastportizáciu bytových domov a bytov na ulici J.Krára, prirahlých stavieb a zariadeni, pozemkov, 
detského ihriska, podporných mtitrov a prirahlých pozemných komunikácii, ciest a chodnikov 
certifikovanou spoločnosfou pred, poščs a po akýchkorvek činnostiach, ktoré by mohlo mat' 
negatívny dopad na stay alebo tiditkové vlastnosti daných veci, na náklady stavitera bytového 
domu. 

• Stavebný Arad odportIča navrhovaterovi, aby pred výstavbou po dohode s vlastnilcmi rodinného 
domu sfip.č. 2049/12 vykonal pasportizáciu rodinného domu a prirahlých stavieb. Zvážif 
vykonanie pasportizácie aj okolitých stavieb, ktoré by mohli byt' navrhovanou stavbou dotknuté. 

16. Hranica stavebnej jamy je blfzko bytových domov na ul. J.Krára. Alcým sp6sobom chcete 
realizovaf stavebnil jamu, založif stavbu? Hrozi porušenie základov bytových domov následne 
nerovnomerné sadanie bytových domov. Praskanie a vybracie počas realizácie Pri výstavbe bude 
narušená statika byt.domov na ul.J.Krara. žiadame statický posudok nezavislého experta a naklady 
investor. Žiadame o posúdenie statiky bytových domov na ul.J.Krára a vhodnosti zakladania. 

• Stavebný Urad zaviazal navrhovatera, aby pred vypracovanim d'alšieho stupŕia projelctovej 
dokumentácie vypracoval geologické a hydrogeologické posildenie odborne spôsobilou osobou 
(podmienka č. 13). 

• Na základe podkladov bude navrhované zakladanie staby, ktoré bude súčasfou dokumentácie pre 
stavebné povolenie. 

17. Chcem informovaf, že 25.9.2019 bola odovzdaná peticia obyvaterov mesta Čadca z a zastavenie 
konania smerujAceho k výstavbe byt.domu na sidlisku Žarec na pozemkoch register "C" parc. 
6.950, 945, 2504/4, 2508/8, 2504/9 v katastrálnom Uzemf. Čadca ((čislo VD/3887/2019/Mu) pod 
ktorit sa podpisalo viac ako 1400 obyvaterov mesta Čadca. Peticia bola smerovaná pánovi 
primátorovi mesta Čadca, Mestskému Zastupiterstvu mesta Čadca a oddeleniu Výstavby 
Azemného plánovania, Stavebného poriadku dopravy mesta Čadca. 

• Peticia je riešená podra zákona o peticiach v samostatnom konani. Podmienky uvedené v peticii 
boli riešené v fizemnom konani o umiestneni bytového domu. 

18. žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie dokumentov ako je riešene zabezpečenie eelkovej 
hranice stavebneho pozemku. V blizkosti sa nachádza detske ihrisko využivané obyvatermi 
sidliska, defmi, miestne komunikácie v podobe ciest a chodnikov. 

• Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách titzemného rozhodnutia, aby v d'alšom stupni 
projelctovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby 
spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim 
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staveniska a nevylmutnými zábermi. Pri návrhu musí minimalizovať  negatívne vplyvy 
uskutoelovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musí dbať  v čo 
najvačgej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 14) 

• Navrhovater je povinný v súlade s platnou legislatívou pri uskutočitovaní stavby dodržiavať  
predpisy týkajtice sa bezpečnosti práce a technických nariadení a dbať  o ochranu zdravia osôb na 
stavenisku. Počas výstavby musí dodržiavať  vgeobecné technické požiadavky na uskutočtIovanie 
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona. (základné podmienky, ktoré sa uvádzajú v podmienkach 
pre uskutoelovanie stavby v stavebnom povolení) 

19. Pri stavbe by ma1 byt' používaný žeriav. Preto chceme doložif zákres manipulačného žeriavu, 
nakorko hrozí maltose pádu stavebného materiálu na susedný pozemok zo žeriava počas presunu 
na stavbu a teda nebezpečie pre obyvaterov, detí pohybujúcich sa na susedných pozemkoch, 
detskom ihrisku, prirahlých ciest a chodrulov. 

• Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách územného rozhodnutia, aby v d'algom stupni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby 
spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením 
staveniska a nevylmutnými zábermi. Pri návrhu musí minimalizovať  negatívne vplyvy 
uskutočtiovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musí dbať  v čo 
najvačgej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka č. 14) 

• Navrhovater je povinný v súlade s platnou legislatívou pri uskutoelovaní stavby dodržiavať  
predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a technických nariadení a dbať  o ochranu zdravia osôb na 
stavenisku. Počas výstavby musí dodržiavať  vgeobecné technické požiadavky na uskutoelovanie 
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona. (záldadné podmienky, ktoré sa uvádzajú v podmienkach 
pre uskutočtiovanie stavby v stavebnom povolení) 

20. Žiadame o predloženie, vysvetlenie a dopinenie dokumentov ako je riegené zabezpečenie svahov v 
okoli parkoviska proti zosuvu a pádu. 

• Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách rozhodnutia, aby projektová doktnnentácia stavby pre 
vydanie stavebného povolenia /d'alej DSP/ akceptovala vgetky podmienky tohto rozhodnutia a bola 
spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./. (podmienka 
6. 1) 

21. Z predloženej dokumentácie me je zrejmé, alcým spôsobom je riegený hluk, pragnosť, vybrácie, 
nakorko v okolí bývajú najma stark rudia, ktorí sú omnoho citlivejk na tieto veci a určite to bude 
mať  nepriaznivý vplyv na ich zdravie, bezpečnosť, bezstresovosť  a s tým spojenú kvalitu života. 
Už teraz cítia obyvatelia ul.J.Krára otrasy pri zastavení nagtartovanie nákladného auta na ulici. 
Bývajú tam prevažne stark rudia, ktorí to vnfinať  vermi citlivo. Stres, znižená kvalita života na 
staré kolená majú mať  pohodu a nie takýto diskomfort. 

• Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách územného rozhodnutia, aby v d'algom stupni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby 
spôsob uslcutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením 
staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu musí minimalizovať  negatívne vplyvy 
uskutočtlovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musí dbať  v čo 
najvačgej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka Č. 14) 

• Navrhovater je povinný v súlade s platnou legislativou pri uskutočtiovaní stavby dodržiavať  
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na 
stavenisku. Počas výstavby musí dodržiavať  vgeobecné technick6 požiadavky na uskutočtiovanie 
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona. (základné podmienky, ktoré sa uvádzajú v podmienkach 
pre uskutočtlovanie stavby v stavebnom povolení) 



Č•sp. VD/3887/2019/Mu - Č.z. VD/990/2020/Mu 	str. 29 

22. Ak budú použité štetovnice akým spôsobom ich chcete odstrániť. Z predloženej dokumentácie to 
nie je zrejmé. Je to blizko obymých domov a prirahlých stavieb a zariadeni, ale aj majetku mesta 
čadca v podobe ihriska, ciest, chodnIkov, inžinierskych sieti akéhokorvek druhu. 

• Navrhovater bol zaviazaný v podmienkách územného rozhodnutia, aby v d'alšom stupni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie preukázal formou projektu organizácie výstavby 
spôsob uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim 
staveniska a nevyhnutnými zabermi. Pri návrhu musi minimalizovať  negativne vplyvy 
uskutočŕiovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu musf dbať  v čo 
najväčšej miere na ochranu existujúcej zelene a okolitých stavieb. (podmienka 6. 14) 

23. Chcem zniesť  námietku aj k výhradovým riešeniam, ktoré sú prezentované pri tomto konanf. 
Zničenie detského ihriska, zničenie d'alšej zelene, nárast počtu d'alšich automobilov v lokalite, 
ďalšie parkoviska na úkor zelenej infraštruktúry, je absolútne neakceptovaterné. Obyvatelia 
lokality nesúhlasia s takýmto investičným zámerom. 

• Predmetom územného konania nie je výhradové riešenie. Umiestŕiovaná stavba je navrhnutá 
v súlade s fJPN — CMZ Čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá bola schvalená Mestským 
zastupiterstvom v Čadei 6. 60/2014 zo dŕia 26.06.2014. 

24. Ide o frekventované miesto, kde dochádza k ohrozeniu v prvom rade bezpečnosti deg. Nový výjazd 
a nové komfort života všetkých obyvaterov žijúcich v danej lokalite a bude zlikvidované dlhodobo 
budované zázemie obyvaterov ulice. Okrem vodičov a chodcov sa dostanú do problémov aj 
cyklisti, skutočne terajšie cesty nenafilknete. K tomu sa pridajú stovky vozidiel z novo budovaných 
výškových bytov domov na ulici A. Bernoláka/M.R.Štefanika. Zimné mesiace a sneh na cestách 
dovedú obyvaterov do katastrofálnych situácif. 

• Dotknuté orgány hája verejný záujem v zmysle platnej legislatívy. K stavbe sa kladne vyjadrili 
prislušné dotknuté orgány: Ministerstvo dopravy a výstavby SR - sekcia cestnej dopravy 
a pozemných komunikácif Bratislava, Okresný úrad žilina — odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácif, SSC Bratislava, SSC Žilina, Okresné riaditerstvo policajného zboru — ODI Čadca 

25. Podávam námietku ku grafickej časti územného plánu, v dopinku 6.6 sú vedené parcely označené 
farbou ako plochy rodinných domov nie plochy bytových domov. 

• Umiestfiovaná stavba je navrhnutá v súlade s f1PN — CMZ čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá 
bola schvalená Mestským zastupiterstvom v Čadci 6. 60/2014 zo dria 26.06.2014. 

26. Rovnako podávam námietku ku grafickej časti územného plánu, kedy v územnom plane ani v 
žiadnom dopinku nie je pri danej parcele označená hranice riešenie územia pri spominaných 
parcelách, pričom pri iných projektoch tomu tak je. 

• Umiestŕiovaná stavba je navrhnutá v súlade s OPN — CMZ Čadca — Zmena a Dopinok 2013, ktorá 
bola schvalená Mestským zastupiterstvom v 'Čadci 6. 60/2014 zo &Ia. 26.06.2014. 

27. Chcem vzniesť  námietku, z'e mi nebolo umoznené nahliadnuť  do podkladov počas stránkových 
hodin, konkrétne v piatok 27.9.2019, kedy som chcel ja i pani Lenka Bencová ako účastnici 
konania nahliadnuf do podkladov pre vydanie rozhodnutia. 

• 27.09.2019 sa pracovnici stavebneho úradu nachádzali na dvojdŕiovom školenf, ktoré bolo pod 
záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. fIčastrul konania bola zamestnancami Mesta Čadca 
požiadaný, aby sa dostavil v inom termine. Stavebný úrad doručil účastnikovi konania oznámenie 
o začati konania verejnou vyhláškou 09.09.2019 — 24.09.2019. ĹIzemné konanie bolo zvolané na 
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30.09.2019. Očastnik konania mal na nahliadnutie do spisu dostatočne dlhy čas. S účastnikom 
konania stavebný úrad komunikoval viac krát aj elektronicky. Prislušny stavebny úrad umožnil 
účastnikovi konania viac krát nahliadat' do spisu, preto sa domnievame, že mu neboli odobrate jeho 
práva. 

28. Treba prisne chránif, udržiavat' a rozširovat' prirodu, blizke stromy, lesy, zelenú infraštruktúru v 
územnom plánovani. Musime začaf pracovaf na znižovanim priemernych teplôt v častosti a 
intenzity hordčav zvyšovanfm rozlohy zelene v sfdlach. Rovnako dbat' na vsakovanie a udržanie 
dážd'ovych vôd. V zmysle hesla mysli globálne, konaj lokálne by sme nemali v konaniach 
pristupovaf k tomu tak, že jednotlivých konaniach to na klímu vplyv nemá. 

• Stavebny úrad postupuje v konaniach v zmysle platnej legislativy SR. 

Zo strany ostatných účastrifkov konania neboli vznesene žiadne námietky ani pripomienky. 
Podmienky dotknutých orgánov boli skoordinovane a sú zahrnuté do podmienok pre umiestnenie 
a projektovú dokumentáciu stavby vo výroku rozhodnutia. 

StavebnY 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 platf v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestrati však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosf o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba je v súlade s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (fJPN CMZ mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 15/1993 na zasadnutf dria 16.02.1993 - s jej 
Zmenou a Dopinkom 2013, ktorý bol schválený Mestským zastupiterstvom v Čadci č. 60/2014 zo dria 
26.06.2014. Pozemok s označenfm 13BD — PBD je určeny pre umiestnenie novostavby bytových 
domov a polyfunkčný bytovy dom v kompaktnom bloku. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov 
možno proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 drri odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca 
/adresa: Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a 
služieb, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskfund súdom podra 
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol 
vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

Priloha pre navrhovatel'a: 

1.--- . 
0 _i 	 g. Mi GURA 

pri 	or mesta c 

4.1:0 7")  
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

Doruči sa: 
tčastniei konania 
1. ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec súp. 6. 446, 017 01 Sverepec 
2. Lenka Bencová, Kysucká cesta sdp. č. 12, 022 01 čadca 
3. Arpád Szabo, Kysucká cesta sfip. č. 12, 022 01 Čadca 
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4. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. 6. 104, 010 01 Žilina 
5. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou 
stavbou priamo dotknuté v lokalite sidl. žarec, ul. J.Král'a (bezprostredne susediace objekty) 

Nakollo sa jedná o rozsiahlú stavbu s vellým počtom fičastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o vivnom konanf. Rozhodnutie 
mug bye vyvesené po dobu 15 dni na Aradnej tabuli Mestského úradu v Cadci. 

Dotknuté orgány 
6. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. 6. 16, 010 01 Žilina 
7. Mestská teplárenská spoločnosť  a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 Čadca 
8. MsÚ Čadca, oddelenie Evotného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. MsĹ1 Čadca, referát dopravy 
10. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca 
11. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. 6. 
977, 022 01 Čadca 
12. Okresný úrad Čadca, odbor Icrizového riadenia, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
13. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
14. Okresný úrad žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných kommikácii, Predmestská súp. č. 1613, 
011 95 Žilina 
15. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca 
16. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Br:Vicki cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
17. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posleciný deft' 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DŇA: #1)/'  ZVESENt DŇA.  

 

 

f
MESTO tAD 

Pečiatka a podpis organu, kto potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Sprivny poplatok podra zAkona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov poloZky 59 pism. a ods. 2 vo 
výgke 100.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovi spojenie: VĹJB, 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, blámestie slobody 30, PSt: 022 01 
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NAZOV A MIESTO STAVBY INVESTOR ZHOTOVITEL PD 

ulica J. Kral'a 2- BYTOVÝ DOM ROYAL DEVELOPMENT s.r.o. 
Sverepec 446, 017 01 Sverepec 

<A 
Komplexné 
architektonické 
a inlinierske služby 

I --I 
PROJECT mesh) čadca, East' žarec 

ZODP. PROJ. Ing. Tom áš Kutiš S T UP E N PD DCK0JINTA0A PRE OZElli ROZHMUTE ME S TO čadca 

AUTOR Ing. Tomáš Kutiš KAT. OZEMIE čadca 

VYPRACOVAL Ing. Ladislav ILLA. Mgr. Michal ILLA SO 202 PARC. ČISLO 949, 950, 2504/4, 2504/8. 2504/9 

ČASŤ  SO 202 Komunikácia a spevnené ptochy 

D1 
OBSAH SITUACIA DOPRAVNEHO RIEŠENIA 

1 
MIERKA 1:350 	POČET A4 2 DATUM 	_ 	104/ 2019 	I ±0,000 a 442,580m.n.m. 

o•—•  

.š.v 

, 
(4) 
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OBJEKTOVA SKLADBA 
PRiPRAVA 01MA 
SO 101 HRUBE,DPRAVY TERENU 
SO 102 PREDLZENIE VEREJNEHO VODOVODU 
50 103 PRIPOJKA KANALIZACIE 
50 0'. KABLOVY ROZVOD NN 
SO 105 ROZVOD VA . 
SO 106 TEPI,0V0pNA PRIPOJKA 
SO 107 DA200VA KANALIZACIA, ORL, VSAK 

STAVE 	ARY 
SO 201 BYTOVY DON 
50 200 KOMUNIKACIA A SPEYNENE PLOCHY 
SO 203 oonopyr HOSPODARSTVO 
SO 204 SADOVE UPRAVY 

LEGENDA OZNAČENi 
NAVRHOVANA KOMUNIKACIA 

NAVRHOVANt PARKOVISKO 

POE VOITAININ4̀,EWNCSOBY 

REKONšTRUKCIA CHODNIKA 

CESTNY BET OBRUBNiK STDJATY 
CESTNY BET. OBRUBNIK LEZATY 
ZAHONOVY BET. 0§0080IK 
nr,ni ;•,/ 1115[1117 

REVYZ-NA KA-N-ALIZA-6-NÁšAENTA ON 600 	 — 	— NATO 

PODZEMNY HYDRANT 0080- NAVRHOVANY 	 - - ----- 

VODOMERNA šACHTA 

ELEKTROMEROVY ROZVADZA6 JE UMIESTNENY NA VEREJNE 
PRiSTUPNOM MIESTE 
PRIPOJOVAC-I BOO NM 

NAVRHOVANY ST02IAR VEREJNEHO VONKAAIEHO OSVETLENIA 

NAVRHOVANA LUNA VPUSŤ- ODVDNENE KOMUNIKACIE 

NAVRHOVANA ULIENA VPUSŤ- ODVONENE PARKOVACiCH MIEST 
S FILTRA6NOU DAL 2102KOU EKODREN 

VSAKOVACIA STU* DA2DOVYCH VDD PRE ODVODNENIE KOMUNKACIE 

VSAKOVACIA STUO6A DA260ViCH V60 PRE ODVODNENIE PARKA VACICH STON'SK 

VEREJNY VODOVOD LT ONE() 

VEREJNA KANALIZACIA BT ON300 

PODZEMNE VEDENIE VN 
VEREJNY ROZVOD NO- hibka uloienia kábla 
v mieste vjazdu na kite cca 433,25m.n.m. 
OPTICKE SLABOPRODVE VEDENIE- htbka uloierda kábla 
v mieste vjazdu na kote cca 433,49m.n.m. 
VEREJNY PLYNOVOD 

LEGENDA JESTVUJUCICH IS 

1-1  

OVO 
UV/1-4/ E.4" 

IlV!5-7/ 
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