MES TO

Č ADCA

Namestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/4047/2019/Ja

V Čadci dha 15.01.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom dzemnom a stavebnom konani preskarnal podra § 37 a 62 stavebneho zákona žiadost' o
stavebne povolenie, ktorú Ma 06.09.2019 podali
Ing. Roman Jeniček, Kalinov 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou,
lug. Veronika Jeničlová, Kalinov 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskdmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebneho
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tizemnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 8426/2 v katastrálnom dzerni Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinneho domu na pozemku register "C" parc. 6. 8426/2
v katastrálnom dzemf Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude nepodpivničený, s jedným
nadzemným podlažim. Jedná sa o montovand drevostavbu sendvičovej konštrukcie, celkových
p6dorysných rozmerov 11,25 x 9,00 m, zastrešend bude sedlovou strechou. Hlavný vstup do
objektu bude zo severozápadnej strany. Vjazd bude z cesty 111/2016. Napojenie stavby na
elektrickú energiu , vodovod a kanalizáciu bude riešene navrhovanými pripojkami z verejných
rozvodov.
džitková plocha RD:

82,39 m2

obytná plocha RD:

59,48 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - rodinný dom
SO 02 - elektrická NN pripojka
SO 03 - vodovodnd pripojka
SO 04 - kanalizačnd pripojka
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 8426/2 v katastrálnom dzemi Čadca tak,
ako je to zakreslené v situačnom výlcrese, ktorý je súčast'ou projektovej dokumentácie a tvori
prflohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery:
stavba bude celkovych p6dorysných rozmerov 11,25 x 9,00 m a bude umiestnená :
4,89 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 8426/1
2,76 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 8427
24,48 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 8441/1
4,17 m od hranice s komunikáciou 111/2016 (parc.č. CKN 8015/1)
porovnávacia rovina: ± 0,000 = droveri podlahy 1.NP
výška hreberia strechy : + 5,420 m od ± 0,000
droveri upraveného terénu : -0,400 m až -1,645 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
-

zásobovanie vodou - je riešene navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejneho vodovodu
vedeného v komunikácii, podra PD odsdhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 20.06.2019 pod
č. 019016340

-

odvádzanie splaškových v6d - je riešené navrhovanou kanalizačnou pripojkou do verejnej
kanalizácie vedenej v komunikácii, podra PD odsdhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria
20.06.2019 pod 6. 019016340

-

napojenie na elektrickd energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou z jestvujdceho stipa
podra PD odsdhlasenej správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 21.01.2019 pod 6.
4300102995-107

-

vykurovanie — rodinny dom bude vykurovaný krbovou kachrou a podlahovým elektrickým
vykurovanim, sdhlas na zriadenie MZZO vydalo mesto Čadca dria 27.09.2019 pod č. ŽP4242/2019/MZZO-PS

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord
vypracoval Ing. Vladimir Genšiniak, Sihelné 208, 029 46 a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia,
pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajdceho povolenia stavebného dradu.
5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavat' predpisy tykajdce sa bezpečnosti práce a
technickych zariadeni, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sfivisiacich a
podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na výkon niektorych pracovnych činnosti a dbat' na ochranu
zdravia a os6b na stavenisku.
6. Pri stavbe buda dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecnych technickych požiadavkách
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, ktoré upravujd
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
7. Počas vystavby budd dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najnesk6r do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu budd použité stavebné výrobky, ktoré spiriajd podmienky osobitnych predpisov.
10. Stavebnik zabezpeči vytyčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávnenym subjektom.

Č.sp. VD/4047/2019/Ja - Č.z. VD/1183/65512020/.1a

sir. 3

11. Stavebnik je povinnY podl'a § 43i ods. 3 pfsm. b) stavebneho zákona označit' stavenisko
s uvedenim potrebných udajoy o stavbe a učastnikoch vystayby.
12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presne vytyčenie všetkých podzemnych yedenf
a zariadeni, ich pripadnu ochranu podia platných noriem a predpisov za odborneho dozoru ich
správcov.
13. Stavebnik je povinný oznámie stavebnemu úradu termin začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočňovaná doddvatersky. Stavebra uviedol ako zhotovitera stavby f. Mirano,
s.r.o., Mrzáčka 834, 029 57 Oravská Lesná. Za odborne vedenie uskutočfiovania stavby bude
zodpoyedný zhotoviter.
15. Dodržaf podmienky SEVAK, a.s. uvedene v stanovisku č. 019016340 zo &la 20.06.2019:
Stavebnik pred zahájenfm zemných prác požiada o vytýčenie podzemnych vedeni, ktore sa
nachádzajú v záujmovom územi (aj napájacie potrubia) a zabezpeči, aby pri realizácii VP a KP
bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovani VP a KP s ostatnymi vedeniami.
S vydanim stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu na parc. č. 8426/2 v k.ú. Čadca salasime
iba za akceptácie uvedeneho vodohospodárskeho potrubia VV a jeho ochranneho pásma. Žiadame
dodržaf minimálnu vzdialenost' určenú k ochrane vodovodného potrubia v zmysle zákona č.
442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizáciách § 19 ods. 2, ktorý vymedzuje
pásmo ochrany VV a VK v šfrke 1,5 m (do DN 500 vrátane) od pôdorysného bočného olcraja
potrubia na obidve strany. Jednotlive objekty žiadame osadit' mimo ochranné pásmo VV.
V pásme ochrany VV je zakázane vykonávat' zemne práce, umiestilovat' stavby, konštrukcie alebo
ine podobne zariadenia alebo vykondvat činnosti, ktore obmedzujú pristup k verejnemu vodovodu
alebo ktore by mohli ohrozit' jeho technickY stay, yysádzat' tryale porasty, umiestŕiovaf skládky,
vykondvat' terénne úpravy. Výkopové práce v ochrannom pásme VV požadujeme realizovae
ručným vykopom.
V zmysle § 20 zákona 6. 442/2002 Z.z. je prevádzkovater oprávneny v nevyhnutnej miere
vstupovat' na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovanim, alebo na učely opráv a adržby
vodovodu.
Pripadne oplotenie v ochrannom pásme verejneho vodovodu požadujeme zrealizovat'
z rozoberaterného materiálu bez základového pásu (napr. pletivo, stĺpiky). V pripade poruchy na
verejnom vodovode, ktoré sa nachádza v uvedenej lokalite, bude tento spristupneny pre potreby
opravy a ildržby a investor si uvedenie oplotenia do p6vodneho stavu zrealizuje na vlastne
náklady.
Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečime iba do kapacity vodovodnej siete
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použiti tlakovych splachovačov
a iných tlakovych vnútornych zdravotechnických zariadeni.
Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dociá naša spoločnosf. Vodomer bude osadeny vo
vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s.
Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi byt' zrealizovaný pieskom resp.
štrkopieskom s verkosfou zŕn max. 8 mm.
Na potrubie vodovodnej pripojky odporúčame uložif vyhradávaci vodič zn. AYKY 2x4mm2 resp.
CYKY 2x2,5mm2. Vodič vyviesf do trafových šupátok až k poklopom s dostatočnou v6rou.
Napojenie na jestvujúci vodič musi byf vihkotesne (použif zmrašt'ovaciu pásku).
V pripade odkanalizovania priestorov suterenu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených pod
uroyfiou poklopov na VK je nutné v zmysle STN EN 13564-1 tieto priestory zabezpečif vhodnym
zariadenim zabrafiujilcim zaplaveniu z kanalizačnych potrubi.
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Samotné napojenie na verejný vodovod a verejntl kanalizáciu je podmienené vybavenim Žiadosti
o zriadenie vodovodnej pripojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky a podpisom zmluvy
na dodávku pitnej vody a dvedenie splaškových odpadovych vôd.
Fakturácia vodného a stočného bude vykonávand na základe osadeného hlavného fakturačn6ho
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie pripojok.
Napojenie VP na verejný vodovod a KP na verejnia kanalizáciu vykondvajta pracovnici našej
spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávaf zásahy na
zariadeniach verejného vodovodu a kan alizácie nie je cudzfrn dovolené. Tieto zásahy môžu
vykondvaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie.
K terminu realizácie vodovodnej a kanalizačnej pripojky musi mat' žiadatel' vybudovanil prfpojku
vo vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta zallstenia do
verejnej kanalizácie.
Tlakovil sktišku vodovodnej pripojky zrealizovaf podl'a STN EN 805 a skaku vodotesnosti
kanalizačnej pripojky zrealizovaf podFa STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musf byf
vybudovand ako vodotesná.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastrifk
vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a ddržbu vodovodnej
a kanalizačnej pripojky na vlastné náklady.
16. Dodržaf podmienky SC ŽSK uvedené v stanoviskách č. 010/2019/SAUCCA-24 zo citia
20.02.2019:
Vjazd z cestnej komunikácie na pozemok stavebnfka bude max. 6 m široky, vjazd realizovaf
v zmysle STN 736101. Zriadenim vjazdu nebude narušený odvodfiovacf systém cesty.
Vzhl'adom na osadenie vjazdu musi stavebnik strpiet' činnosf ildržby SC ŽSK bez nároku na
kompenzáciu za pripadml škodu spôsobena pri iadržbe cesty. Stavebnik je povinný vykonaf
opatrenia na ochranu svojho majetku proti škodám. ktoré môžu vznikridf realizovanim vykonu
zimnej ddržby SC ŽSK.
Zriadenfm vjazdu, pripadne výstavbou nového oplotenia a inych objektov je žiadatel' povinný
zabezpečif, aby boli zachované rozhl'adové a širkové pomery cesty.
Vjazd napojif v nivelete spevnenej krajnice s podižnym sklonom min. 2% od cesty z dôvodu, aby
bolo zabránené vytekaniu vody na vozovku.
V pripade nedodržania podmienky č. 4 je potrebné v mieste napojenia vjazdu na cestu osadit'
odvodriovacf žrab, ktorý je povinný žiadatel' udržiavaf vo vyhovujdcom stave.
Konštrukciu vjazdu zhotovif bezprašnou technol6giou (beton, dlažba, asfaltový kryt,...).
Realizáciou vjazdu bude zachovaný odvodfiovacf systém cesty. V pripade poškodenia odvodnenia
cesty je žiadatel' povinný zabezpečif jeho opravu v čo najkratšom čase na vlastné náklady.
V zmysle zákona 6. 135/1961 Zb., bude vjazd vo vlastnictve žiadatera a židatel' je povinný na
základe vydaného rozhodnutia zabezpečovat' jeho funkčnosf počas prevádzky.
Žiadater je povinný zabezpečif pravidelné čistenie vjazdu.
V pripade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná áprava vjazdu, bude náklady s tým
spojené hradif v pinom rozsahu stavebnik, resp. uživatel' stavby.
Stavebné price spojené s realizáciou vjazdu nesmú obmedzit' plynulosf a bezpečnosf cestnej
premávky na ceste (výstavbu realizovaf z pozemku investora a neskladovaf materiál naceste).
Stavebnik zabezpeči, aby počas realizácie vystavby stavby a vjazdu nedochádzalo k znečist'ovaniu
vozovky stavebnou činnosfou.
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-

V pripade znečistenia vozovky stavebnik zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné naiad), .
Ak tdto činnosť nebude z jeho strany zabezpečovand. tak čistenie vykoná správca cesty na náklady
vlastnika (žiadatera).

-

Ak dôjde k poškodeniu vozovky. pripadne jej snčastí stavebnou činnosťou, stavebnik zabezpeči
opravu vozovky v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie
vozovky a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo cina pisomného prevzatia
sprdvcom cesty.

-

Začatie a ukončenie prác je stavebnik povinnY pfsomne ohlásiť sprdvcovi cesty do 3 dni od ich
začatia, resp. ukončenia.

-

V pripade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadať OR PZ, ODI Čadca
o vydanie stanoviska.
SC ŽSK salasi s osadenim dočasného dopravného znač enia podra platnej legislativy a platnych
STN noriem.
Stavebnik požiada Okresný Urad Čadca. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif
o vydanie potrebných povoleni.
Sc ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykorvek zmeniť alebo dopinif.

-

Toto stanovisko nenahrddza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnYmi kompetentnYmi orgánmi
štátnej sprdvy.

-

Sc ŽSK žiada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č. j. do d'alšich povolenf.

17. Dodržať podmienky SC ŽSK uvedené v stanoviskdch 6. 010/20191SAUCCA-145 zo dňa
03.07.2019:
- Realizáciou pretldčacich prác nesmie dôjsť k narušeniu vozovky cesty a jej súčasti.
-

Pretláčanie cestného telesa realizovať kolmo na os komunikdcie, hibka pretlaku bude min. 1.2 m
od nivelety priekopy.

-

tartovaciu a montážnu jamu osadiť mimo cestné teleso. min. 1,0 m za hranicu cestného pozemku.
Vykopovú zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestniť mimo cestné teleso
a nepoužiť na spätný zásyp.
Po zrealizovani prác musia byt terénne ápravy uvedené do pôvodného stavu a zachované funkčné
odvodnenia cestného telesa.

-

Terrnin prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Čadca (tel. 6.
0918 370 207), ktorý na mieste upresni naše podmienky.

-

Práce realizovať v obdobi do aprila do 31. okt6bra prislušného kalendárneho roka, aby sa netvorili
prekážky pri vykone zimnej Udržby.
Pred začiatkom výkopových prác je potrebné zarezať živičné vrstvy na celn hraku.

-

Proviz6rna nprava vozovky resp. zásahu - zapravenie sa vykond ihned' po uloženi kanalizačnej
a vodovodnej pripojky. Zásyp bude zhotoveny štrkopieskom alebo štrkodrvinou so zhutnenim
a vlhčerňm v zmysle STN po vrstvdch 300 mm. V pripade, ak nebude vykonand dočasnd nprava
ihned' po uloženi kanalizačnej a vodovodnej pripojky, je nevyhnutné rozkop vozovky dosypávať
štrkopieskom alebo štrkodrvinou do nivelety vozovky. Pre spätny zásyp nie je možné použiť
vykopovy materiál.

-

Dočasnd aprava vozovky v mieste rýhy - upravenie sa vykoná ihned' po uloženi kanalizačnéj
a vodovodnej pripojky v šfrke vykopu do nivelety vozovky. Dočasnn npravu ukončif podra
nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca okt6bra bežného roka.
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Konečnd súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po 6 mesiacoch po ukončeni dočasnej
úpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusná a ložná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke
120 mm a v prfpade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočneni dočasnej úpravy
a ndsledného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou. bude pokles riešený d'alšou
živičnou živičnou úpravou na náklady investora.
Konečnd úprava vozovky bude vyhotovená odstránenim dočasnej úpravy ryhy v hr. 120 mm,
pričom plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 50 mm a s presahom min. 600 mm od
vonkajšej hrany ryhy a plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 70 mm s presahom min. 300
mm od vonkajšej hrany ryhy.
Pripadny pokles vozovky v mieste spatnej úpravy bude bezodkladne riešeny dopinenim asfaltovej
vrstvy podra požiadaviek SC žSK.
Škáru medzi pôvodnou a novou živičnou vrstvou utesnif trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo
inou porovnaternou hmotou.
Po ukončeni prác uviesf teleso cesty 111/2016 do pôvodného stavu tak , aby zostalo zachované
funkčné odvodnenie cesty III. triedy
V pripade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy, je
investor povinny zabezpečit' vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečisteni.
Stavebné prke nesmú obmedzit' plynulost' a bezpečnosf cestnej premávky na ceste III. triedy.
Stavebný material a zeminu z výkopov uskladnit' mimo telesa cesty.
Investor zodpovedá za všetky pripadné škody na majetku žSK alebo tretich osôb, ktoré bud'
spôsobené pri realizácii predmetnej stavby.
V pripade potreby investor zabezpečf a osadi na vlastné náklady dočasné dopravné značenie
odsúhlasené OR PZ ODI v Čadci.
Pri akomkorvek inom zásahu do telesa 111/2016 požiadaf SC ŽSK o vyjadrenie.
Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme pisomne oznámif zástupcovi správcu cesty
(vhodné zaslaf fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie
zásahu do telesa cesty a spisaný zápis s terminom záručnej doby.
Na pi-ace vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia
prác (odo dfia pisomného prevzatia stavebných prác pracovnikom SC žSK: Jašurková 0918
370 207). Po dobu trvania záručnej doby je žiadater povinny priebežne a bez meškania
odstratiovaf zdvady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
18. Dodržat' podmienky 00 Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácii, uvedené
V stanovisku č. OU-CA-OCDDPK-2019/012493 zo dŕia 17.09.2019:
Oprava predmetného vjazdu bude vykonaná bezprašnou úpravou.
Fred začatim stavebných prác si žiadater vyžiada stanoviská vlastnikov, resp. správcov
inžinierskych sieti, aby nedošlo k poškodeniu ich vedeni.
Pri stavebnej činnosti nemôže byt' cestná premávka na pozemnej komunikácii 111/2012 Čadca Čadečka v k. ú. Čadca (d'alej len „cesta") ničim obmedzovaná, ani ohrozovaná.
Zriadenim vjazdu sa nesmie ohrozif dotknutá komunikácia, ani ohrozit' alebo obmedzit' premávka
na nej hlavne navádzanim a odtekanim vôd na cestné teleso.
Žiadatel' je povinny zabezpečit' pozdižny sklon vjazdu na parcelu č. 5534 smerom od cesty,
v prfpade nedodržania podmienky, osadit' odvodiiovaci žrab. Material ziskaný stavebnými prácami
spojený so stavebno-technickými fipravami predmetného vjazdu nesmie byf ukladaný na vozovku.
Pri stavebnej činnosti neznečist'ovat' dotknutú pozemnú komunikáciu a bezodkladne čistif
zametanim. V prfpade znečistenia cesty zabezpečit' jej okamžitú nápravu. V zmysle § 9 ods. 5
zákona č. 135/1961 Zb. pri znečisteni diarnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobi
alebo môže spôsobif závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil bez priet'ahov ho
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odstránif a komunikáciu uviesf do pôvodného stavu. ak sa tak nestane, je povinný uhvadif
správcovi komunikácie náklady spojené s odstránenfm znečistenia a s uvedenim komunikácie do
pôvodného stavu. V zmysle § 9 ods. 6 zákona 6. 135/1961 Zb. pri poškodenf diarnice, cesty alebo
miestnej komunikácie, ktoré spôsobi zdvadu v zjazdnosti. je povinný ten, kto poškodenie spôsobil,
uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s odstránenim poškodenia a s uvedenfm
komunikácie do pôvodného stavu, pokial' sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie
odstráni sám.
Miesto vykonu prác bude označené dočasným dopravnym značenim (d'alej len „DDZ"),
odsúhlasenym Okresným riaditerstvom Policajného zboru, Olcresným dopravným inšpektorátom
(d'alej len „ODI OR PZ Čadca"). OU CA OCPDK urč uje v zmysle § 3 ods. 5 pfsm. f), ods. 7
zákona 135/1961 Zb. použitie DDZ pri pozemnej komunikácii v zmysle projektu: „Ndvrh na
zriadenie vjazdu z cesty 111/2012 na susednú nehnuternost'' projektant: Ing. Elena Grambličková
dátum 07/2018, odsalasený ODI OR PZ dtia 30.07.2018. Vyobrazenie a rozmery dopravných
značiek musia zodpovedaf STN 018 020 v znenf jej zmien a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykondva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a dopineni niektorých
zákonov. K osadeniu DDZ bezprostredne pred začatim prác bude prizvany zástupca ODI OR PZ
Čadca a žiadater vypracuje o torn samostatný zápis do stavebného dennika. Žiadater je povinný
rešpektovaf
spresňujuce alebo doplňujace pokyny ODI OR PZ Čadca. Existujúce dopravné
značenie, ktoré bude v rozpore s DDZ bude zakryté a po ukončeni prác uvedené do pôvodného
stavu s okamžitou platnost'ou.
Žiadatel' je povinný vjazd realizovaf v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
V pripade potreby pre reguláciu premávky na ceste, žiadater zabezpeči spôsobilé a ndležite
vystrojené osoby (min. 2 osoby) a zabezpeči okamžitý prejazd zásahových vozidiel hasičského
záchranného zboru a vozidiel Ochlej zdravotnickej pomoci
Vjazd bude realizovaný bez vylúčenia cestnej premávky. V pripade, že pri stavebných prácach
dôjde na určity čas k čiastočnému alebo úpinému uzatvoreniu premávky, je žiadater povinný OU
CA OCDPK požiadaf o povolenie na čiastočnú alebo úpinú uzávierku predmetnej pozemnej
komunikácie.
Žiadater je povinný dodržat podmienky ODI OR PZ Čadca zo dňa 18.02.2019.
Za dodržanie podmienok uvedených v tomto rozhodnuti je zodpovedný Ing. Roman Jeniček,
Starob6lskd 30, 700 30 Ostrava.
Povorujúci orgán si vyhradzuje právo kedykorvek zmenit' alebo dopinif stanovené podmienky
v tomto rozhodnuti, ak si to vyžiada verejny zdujem.
V pripade znečistenia prirahlého úseku cesty vzniknutého pri uživani vjazdu je žiadater povinný
nečistotu bezodkladne odstránif na svoje náklady. Škody vzniknuté tretim osobám nedodržanim
týchto povinnosti bude hradit' žiadater.
Stavebné práce súvisiace so zriadenim vjazdu budú vykonané v obdobi april až okt6ber a za
nezniženej viditernosti, vrátane úprav cestného telesa do pôvodného stavu.
19. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavaf v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečisteni. V pripade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviest' do
pôvodného technického stavu.
20. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejnych plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred
realizáciou vyžiadaf si súhlas Msú v Čadci, referát dopravy.
21. Stavebnymi prácami nezasahovat' do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chrdnené
záujmy účastnikov stavebného konania.
22. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
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Sp6sob doterajšieho využitia pozemkov:
-

CKN 8426/2 - zdhrada

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby _Rodinný dam a spevnene plochy" na
pol'nohospoddrskej pôde na pozemku parc. 6. CKN 8426/2 v katastrdlnom územi Čadca vydal Okresný
úrad Čadca - pozemkovY a lesnY odbor dňa 26.09.2019 pod č, OU-CA-PLO-2019/012910-003.

K stavbe sa stihiasne vyjadrili dotknuté orgány:
-

Severoslovenské voddrne a kanalizdcie, a.s.; Stredoslovenskd distribučná. a.s.; Okresný úrad Čadca
- pozemkovy a lesnY odbor; Ms0 Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadoveho
hospodárstva; Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácif

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
priebehu konania neboli zo strany učastnikov konania vznesene žiadne námietky ani
pripomienky

-

V

tipozornenie:
Stavebné povolenie stráca podl'a § 67 stavebneho zdkona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté. pokial' stavebne povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zdkona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov).
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentdciou — ÚzemnYm plánom
Mesta Čadca.

Od6vodnenie:
Dňa 06.09.2019 podal stavebnik Ing. Roman Jeniček a Ing. Veronika Jeničková, obaja bytom Kalinov
slap. č. 1460. 023 02 Krásno nad Kysucou žiadosť o vydanie stavebrao povolenia na stavbu _Rodinny
dom" na pozemku register "C" pare. č. 8426/2 v katastrálnom územi Čadca. Uvedenym dňom bolo
začaté spojene územné a stavebné konanie.
Stavebny úrad oznámil dňa 11.09.2019 začatie stavebneho konania všetkým známym Učastnfkom
konania a dotknutym orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti sučasne nariadil ustne
pojedndvanie spojene s miestnym zisfovanim na 09.10.2019. o vysledku ktoreho bol spisaný záznam.
Stavebny úrad v uskutočnenom správnom konani preskumal predloženít žiadost' z hradisk uvedenYch
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutymi orgánmi a
organizáciami a zistil. že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozene záujmy chrdnene stavebnym
zákonom, predpismi vydanymi na jeho uskutočnenie a osobitnymi predpismi.
Stanoviska oznámili:
-

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenskd distribučná, a.s.: Okresný úrad Čadca
- pozemkový a lesný odbor; MsÚ Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadoveho
hospodárstva; Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Stavebný úrad zaistil vzájomnY salad predloženych stanovisk dotknutych orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviskd a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
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Učastníci konania:
Ing. Roman Jeniček, Ing. Veronika Jeničková, Ján Čička, Anna Čičková, Ing. Vladimir Gen§iniak,
Gabriela Kondeková, vlastníci pozemkov parc. Č. CKN 8427, 8441/1, 8446 v k.ú. Čadca, Žilinský
samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja
Námietky Ačastnikov neboli v konanf uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spitia všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v snlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Urad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o sprAvnom konanf možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je
toto rozhodnutie presktmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
- položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený.
Prfloha:
-

overená projektová dokumentácia
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Toto oznamenie musi byt' vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri
vyvesenia je driom doručenia.
Vyvesené diia:

- ' o&) 0

Zvesen6 cleia•

MESTO ČADCI

,

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie oznámenia.

Dora& sa:
Dčastnici konania
1. Ing. Roman Jeniček, Kalinov súp. Č. 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou
2. Ing. Veronika Jeničková, Kalinov sup. č. 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou
3. Jan Čička, Milogova súp. Č. 449, 022 01 Čadca
4. Anna Čičkovd, Milogová súp. Č. 449, 022 01 Čadca /projektant/
5. Ing. Vladimir Genginiak, Sihelné súp. Č. 208, 029 46 Sihelné
6. Gabriela Kondekovd, Podzdvoz súp. Č. 1637, 022 01 Cadea
7. vlastrifci pozemkov pare. Č. CKN 8427, 8441/1, 8446 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhlágkou
podra § 69 stavebného zákona
8. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Dotknuté orgány
9. Msf1 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácii, Palárikova 91, 022 01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. Č. 95, 022 01 Čadca
12. Severoslovensk6 vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina
13. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VtiB, a.s., tadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestslcý 6rad tadca, NAmestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

F'OZNÁMKY:
VSTUP NA POZEMOK ZABEZPEČENY BRANOU
VSTUP DO BUDOVY RD

8424

hod napojerna na
vefej0V Voddvod

12,84 %

79.91 m2

ZASTAVANA PLOCHA RODINNÝ DOM (SO 01)

16,28 %

101,25 m2

NESPEVNENE PLOCHY, ZELEŇ

70,84 %

440,84 m2

SPEVNENE PLOCHY(zatravriocavie tvarovky/zámková dlažba.
vsakovanie dažd'ovej vody pnamo do terenu.)

100% 622.00m2

bod napojenia na
kan011zePiir

VODOMERNA ŠACHTA VODOVODNEJ PRIPOJKY
REVIZNA SKRINA ELEKTRICKEJ PRIPOJKY
el. slip
bod riopojenta do
verejnej el. siele

REVIZNA ŠACHTA KANALIZAČNEJ PRIPOJKY
PVC DN 400
KOMUNALNY ODPAD

VEREJNA SIEŤ ELEKTRINY - VZDUŠNE VEDENIE
VEREJNÝ VODOVOD. PVC DN 110
VEREJNA SIFT KANALIZACIE. PVC DN 300

SO 02 - --------- ELEKTRO PRIPOJKA NN
PRIPOJKA NA VEREJNY VODOVOD. PVC DN 32. min. SKLON 3%.
SO 03
SO 04

PRIPOJKA NA VEREJNU KANALIZACIU, PVC DN 160. min. SKLON 2%

HRANICA POZEMKU
OPLOTENIE -STOJKA Zn+PVC 050mm á 2500mm V BET
PäTKE +POPLASTOVANE PLETIVO v.n.t. 1600mm\
OBJEKT NA POZEMKU

±0,000=452,500 m.n.m
1,56 A61,,,
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