M E S T O

Č A D C A

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č. j.: VD/50529/4514/2021/Gr

V Čadci dňa 03.12.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník: Mesto Čadca, Námestie slobody č.30, 022 01 Čadca podal dňa 17.09.2021 žiadosť na
vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A na
pozemku p.č. C KN 4436/2, 4436/1 a 3435/1 v k.ú. Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Čadca ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), § 3a zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a v súlade s § 62 a 63
stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavbu: „Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A umiestnenú na pozemkoch p.č. C
KN 4436/2, 4436/1 a 3435/1 v k.ú. Čadca podľa § 39a/ a § 66 stavebného zákona
p o v o ľ u j e.
V zmysle § 39a ods 3 stavebného zákona Mesto Čadca ako príslušný stavebný úrad
v záväznom stanovisku č. VD/4517/2021/Mu zo dňa 28.09.2021 upustil od vydania územného
rozhodnutia a súhlasil s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cyklistická komunikácia v meste
Čadca – etapa 1.A“.
Stavba „Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A“ nadväzuje na vybudovaný úsek
cyklochodníka cez centrum mesta. Cyklistická komunikácia je spoločný chodník pre chodcov
a cyklistov. Stavba je rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v línií cesty II/487 od križovatky ciest
II/487 s Ul. Okružná v smere k obci Raková v km 58,341 - 59,176. Celková dĺžka komunikácie je
918 m. Funkčná úroveň cyklistickej komunikácie je F2 (TP 085/2019). Navrhnuté stavebné riešenie
v maximálnej miere rešpektuje smerové a výškové vedenie cesty II/487, v šírkovom usporiadaní
minimálne kategóriu MZ 8,5. Šírka cyklochodníka je premenlivá od 2,5 – 3,0 m. DSP rieši
bezbariérovosť cyklochodníka, odvodnenie cesty a chodníka ako aj dočasné a trvalé DZ.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

2.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. č. KN 4436/2, 4436/1 a 3435/1 v
katastrálnom území Čadca, podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej
dokumentácie, overenej v stavebnom konaní.
Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej špeciálnym stavebným
úradom v stavebnom konaní. DSP a Doplnok k DSP spracoval Ing. Peter Gramblička,
Hurbanova 777, 022 01 Čadca, autorizovaný stavebný inžinier /3049-A2/ v období 07/2020
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a 11/2021. V Doplnku k DSP sú zapracované požiadavky Mesta Čadca umiestniť odvodňovacie
zariadenia len na pozemkoch stavebníka a doplniť vzor zastávkového prístrešku a požiadavky
SC ŽSK doplniť výkres detailu mosta 487-065 a úpravu konštrukcie vozovky.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
v zmysle § 48 – 53 stavebného zákona.
Stavebník je povinný v zmysle § 43i ods. 3 písm. b stavebného zákona označiť stavenisko
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.
Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí
vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti.
Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných
vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného
dozoru ich správcov.
Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca, č.j. OU-CAOOCDPK-2020/012089-002 zo dňa 04.09.2020.
1) Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii a ustanovenia §
18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb..
2) Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy
iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie
a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste...), je stavebník povinný požiadať
cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8
zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. Stavebník je zároveň povinný
rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
3) Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať
o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán
v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné
podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
4) Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej
komunikácií II. a III. triedy, je potrebné požiadať o záväzné stanovisko Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, sídlom Palárikova 977, 022 01
Čadca (ďalej len „ORPZ ODI CA“) a Správu ciest ŽSK Závod Kysuce, sídlom A. Hlinku 2621,
022 01 Čadca a následne OU CA OCPDK o jeho určenie.
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5) Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými úpravami na
pozemných komunikáciách II. a III. triedy, je stavebník povinný požiadať OU CA OCPDK, ako
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb., o vydanie povoľovacieho dokumentu.
6) Realizáciou stavby nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty.
7) Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb..
8) Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho
kraja (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode okresu
Čadca) a stanoviska ORPZ ODI CA k predmetnej stavbe.
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky OR PZ SR, ODI Čadca č.j.: ORPZ-CAODI-18-132/2020 zo dňa 16.9.2020:
1) Dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 80 20 (Dopravné
značky na pozemných komunikáciách), v súlade so zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z..
2) Žiadame prizvať dopravného inžiniera ODI Čadca (tel. 0961423511) na kontrolu
správnosti osadenia dopravného značenia.
3) V rámci stavby prijať opatrenia, ktoré budú zamedzovať znečisťovaniu pozemných komunikácií.
4) Ak dôjde k znečisteniu PK alebo DZ žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.
5) Žiadame v rozhodnutí určiť osobu zodpovednú za vyznačenie obmedzenia dopravy a údržbu
prenosného DZ počas celého trvania prác v súlade so schválenou PD.
6) ODI Čadca si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
16. Stavebník nahlási stavebnému úradu osobu zodpovednú za vyznačenie obmedzenia dopravy a
údržbu prenosného DZ počas celého trvania prác v súlade so schválenou PD najneskôr do 15 dní
odo dňa skončenia výberového konania na dodávateľa stavby.
17. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie v Čadci, odpadové hospodárstvo č.j. OU-CA-OSZP-2020/011864-002
zo dňa 31.8.2020:
1) Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby
zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
2) Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch prípadne integrované
povolenie.
3) Ku kolaudácií stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe
zhodnotenie alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.
4) Investor (alebo dodávateľ ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie
stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.
5) Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie
a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle § 97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch.
6) Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba.
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Prebytok výkopovej zeminy, ktorý mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za
odpad a musí byť s ním naložené v zmysle zákona o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto
konanie považuje za porušenie ust. Zákona o odpadoch.
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie v Čadci, ochrana prírody a krajiny č.j. OU-CAOSZP-2020/011929-002 zo dňa 24.09.2020
1) Na výrub vyššie uvedenej náletovej zelene, ak sa jedná o súvislé krovité porasty nad 10 m2 sa
podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody
pred vydaním SP.
2)Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu prípadných biotopov. V prípade, že prebytočná zemina
nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.
19. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest ŽSK, M. Rázusa 104,
Žilina č. 099/2021/SCŽSK-352 zo dňa 5.11.2021
1) Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou II. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace
s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré
vniknú pri údržbe cesty; (odstránenie nahromadeného snehu na telese chodníka vrátane
cyklochodníka spôsobené výkonom zimnej údržby cesty II. triedy, si vlastník chodníka nebude
nárokovať od správcu cesty II. triedy.) Povinnosti správcu miestnych komunikácií vyplývajúce
zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty II. triedy. Počas zimného obdobia má stavebník t.
j. Mesto Čadca povinnosť odstraňovať sneh z chodníka (vrátane cyklochodníka) na vlastné
náklady a bude znášať všetky škody a náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom zimnej
resp. letnej údržby.
2) Za čistenie úseku cesty v miestach priameho styku vozovky a chodníka, (v miestach kde sa
nenachádza zelený pás medzi vozovkou a chodníkom) od hrubých nečistôt v priebehu celého
roka Do projektovej dokumentácie žiadame zmeniť použitie betónu na MO 487-065 na C 35/45
XC 4, XD 3, XF4, Cl -0,1, S 3 na rímse a tiež doplniť realizáciu trvale pružnej asfaltovej
zálievky medzi betón a asfaltovú časť na tomto mostnom objekte. Na tento mostný objekt
žiadame použiť obrubníky so zníženou výškou alebo monolitický obrubník tak, aby sa
nezasiahlo do izolácie nosnej konštrukcie.
3) Pokiaľ dôjde k poškodeniu izolácia nosnej konštrukcie, resp. sa zistí pri búracích prácach, že tam
nie je, stavebník ju obnoví na vlastné náklady s presahom min. 0,5 m na každú stranu od
predpokladaného zásahu na MO, spolu s vrstvami komunikácie, resp. rímsy.
4) Pokiaľ dôjde počas realizácie týchto prác preukázateľne k akémukoľvek poškodeniu mostného
objektu MO 487-065, bude všetky náklady spojené s ich opravou znášať investor stavby.
5) Žiadame zachovať homogénnu šírku vozovky v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
s čo najmenším zásahom do spevnenej krajnice cesty II/487.
6) Zásah do vozovky cesty II/487 môže byť iba v takom rozsahu, aby bol zachovaný strechovitý
sklon vozovky pri novom usporiadaní jazdných pruhov.
7) Pred zahájením prác stavebník predloží nový návrh vodorovného dopravného značenia.
8) Vozovku požadujeme uviesť do pôvodného stavu (doasfaltovať). Miesto spoja pôvodnej
vozovky s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou (resp.
inou porovnateľnou hmotou).
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9) so zreteľom na čistenie po ukončení výkonu zimnej údržby - vždy do konca 4.mesiaca
kalendárneho roku, bude zodpovedný investor stavby.
10) Výstavbou chodníka dôjde k majetkovej zmene. Nakoľko po ukončení predmetnej stavby
zostane navrhovaná dažďová kanalizácia v majetku investora a nebude odovzdaná do
majetku ŽSK a správy SC ŽSK, tak priestor nad ňou bude taktiež v majetku investora.
11) Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Kysuce (tel. č.
0918 370 207), ktorý na mieste upresní naše podmienky.
12) Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa
netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty.
13) Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živičné vrstvy vozovky v potrebnej hrúbke.
14) Žiadame dodržať nasledovné konštrukčné vrstvy vozovky:
- ACo 11 (II)
50 mm
- spojovací postrek 0,5kg/m2
- ACl 16 (II)
70 mm
- spojovací postrek 0,5kg/m2
- ACP 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní)
80 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm
120 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm
180 mm
- Únosnosť podložia pod vozovkou 60 MPa
Spolu
500 mm
15) Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky
zhutnenia podložia. Požadujeme dodržať hodnotu modulu deformácie Edef2 ≥ 60 MPa.
16) Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania
predpísaných konštrukčných vrstiev.
17) Investor je povinný na vlastné náklady zabezpečovať pravidelné čistenie celej dažďovej
kanalizácie min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu cesty II. triedy.
18) Investor je povinný zachovať odvodňovací systém cesty II/487.
19) V prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty II. triedy,
investor zabezpečí odstránenie porúch na vlastné náklady, podľa požiadaviek správcu cesty II.
triedy.
20) Priechody pre chodcov a jeho osvetlenie realizovať v zmysle platnej legislatívy a platných STN
noriem.
21) Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky
stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie
cesty bezprostredne po jej znečistení.
22) Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste II. triedy.
Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty.
23) Dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Čadci zabezpečí investor na
vlastné náklady. Vzhľadom k tomu, že vodorovné trvalé dopravné značenie sa mení na
celom úseku, je investor povinný mať k zahájeniu prác odsúhlasený projekt VDZ trvalého
dopravného značenia. Odsúhlasený projekt od PZ, ODI v Čadci a SC ŽSK celého úseku
popri novobudovanom chodníku, musí uvažovať so štandardným a konštantným šírkovým
usporiadaním pre cesty II. triedy v zmysle STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic,
resp. pre cesty s dopravným významom, aký má cesta II/487.
24) Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb,
ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
25) Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou II. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace
s bežnou a zimnou údržbou (zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných
komunikácií, ktoré sú spôsobené zimnými poveternostnými podmienkami – odstraňovanie
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26)
27)

28)
29)

30)

snehu, posyp vozoviek,...) cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré
vniknú pri údržbe cesty.
Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty II/487 nás požiadajte o vyjadrenie.
Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od
ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu
trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy
vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
Pred zahájením prác je potrebné požiadať príslušné úrady o vydanie rozhodnutia na zvláštne
užívanie cesty a o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.
Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu
cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie
konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej úpravy cesty II/487 stavebník odovzdá správcovi
cesty nasledovnú dokumentáciu:
• Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby;
• Porealizačné zameranie uloženia vedenia v telese cesty ( situačné výkresy a priečne rezy);
• Skúšku typu z obaľovacieho centra;
• Plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí (parameter kamenivo, parameter asfalt, obsah
spojiva, zrnitosť, medzerovitosť);

• Preberacie skúšky asfaltovej zmesi (teplota asfaltovej zmesi, obsah spojiva, zrnitosť,
medzerovitosť, objemová hmotnosť asfaltovej zmesi);
• Preberacie skúšky hotovej zmesi (hrúbka vrstvy v mm, miera zhutnenia v %);
• Vyhlásenie o parametroch;
• Skúšky zhutnenia podložia a pláne pod konštrukčnými vrstvami vozovky.
31) Bez odovzdania všetkých potrebných dokladov, testov a certifikátov nemôže byť stavba v
užívaní.
32) Na základe tohto vyjadrenia investor stavby požiada Okresný úrad Čadca, odbor CD a PK
o vydanie príslušných povolení.
33) Toto stanovisko sa týka dotyku vyššie uvedenej stavby s cestou II/487 a nenahrádza súhlasy
vlastníkov ostatných dotknutých pozemkov.
34) V prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií
Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
35) Projektová dokumentácia stavby sa ponecháva na SC ŽSK, závode Kysuce.
36) SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykoľvek meniť alebo doplniť.
37) Platnosť tohto stanoviska je 1 rok odo dňa jeho vyhotovenia.
20. Stavebník je povinný dodržať podmienky z upresnenia k vyjadreniu zo dňa 5.11.2021
Správy ciest ŽSK, M. Rázusa 104, Žilina č. 099/2021/SCŽSK-359 zo dňa 15.11.2021
Na základe stretnutia konaného dňa 12.11.2021, SC ŽSK upravuje Pôvodné stanovisko nasledovne:
Ruší sa platnosť bodov:
3. Výstavbou chodníka dôjde k majetkovej zmene. Nakoľko po ukončení predmetnej stavby
zostane navrhovaná dažďová kanalizácia v majetku investora a nebude odovzdaná do majetku
ŽSK a správy SC ŽSK, tak priestor nad ňou bude taktiež v majetku investora.
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13. Pred zahájením prác stavebník predloží nový návrh vodorovného dopravného značenia.
17. Investor je povinný na vlastné náklady zabezpečovať pravidelné čistenie celej dažďovej
kanalizácie min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu cesty II. triedy.
28. Pred zahájením prác je potrebné požiadať príslušné úrady o vydanie rozhodnutia na zvláštne
užívanie cesty a o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.
Upravuje sa znenie bodov:
2. Po ukončení zimnej údržby musí investor zabezpečiť čistenie posypového materiálu pozdĺž
obrubníkov v celom dotknutom úseku.
7. Žiadame dodržať nasledovné konštrukčné vrstvy vozovky, nakoľko v predloženej PD bola
navrhnutá konštrukcia vozovky v rozpore so štandardnými požiadavkami uvedenými v TP 033
Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek
- ACO 11 (II)
- spojovací postrek 0,5kg/m2
- ACL 16 (II)
- spojovací postrek 0,5kg/m2
- ACP 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní)
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm
- Únosnosť podložia pod vozovkou 60 MPa
Spolu

50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
180 mm
500 mm

15. Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky
zhutnenia podložia. Výsledky skúšok musia byť v zmysle príslušných noriem, ku každej skúške
musí byť prizvaný zástupca SC ŽSK, ktorý písomne povolí realizáciu ďalšej konštrukčnej vrstvy.
25. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou II. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace
s bežnou a zimnou údržbou (zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných
komunikácií, ktoré sú spôsobené zimnými poveternostnými podmienkami – (odstraňovanie snehu,
posyp vozoviek) cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vniknú pri
údržbe cesty.
21. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960,
Žilina č.j. O20032415 zo dňa 23.09.2020:
1) V záujmovej oblasti sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) PVC DN 150 mm, HDPE
2) DN 100, azce DN 100 a OC DN 100 a verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 600mm, BT DN
800, DN 600 a PVC DN 300mm. Upozorňujeme, že v mieste výstavby chodníka sa nachádzajú
vodovodné prípojky (VP) a kanalizačné prípojky (KP) k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré nie
sú v správe a majetku našej spoločnosti. Informácie o nich Vám poskytnú ich majitelia,
3) Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení,
ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola
dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených
našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácie,
4) Žiadame predmetné podzemné vedenia a ich ochranné pásmo v plnom rozsahu rešpektovať.
Ochranné pásmo VV a VK v zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č.
442/2002 Zb.z. §19 je 1,5 m (do DN 500 vrátane) a 2,5 m od bočného pôdorysného okraja
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potrubia na obe strany. V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby napr. uličné vpuste, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV alebo VK alebo, ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy,
5) Výkopové práce v ochrannom pásme VV, VK, VP a KP a pri križovaní s nimi požadujeme
vykonávať ručne, v otvorenom výkope,
6) Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV, VK resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými
zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu
a kanalizácie v danej lokalite,
7) V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety chodníka všetky
prípadné poklopy na vodovodnom potrubí. V prípade poškodených poklopov tieto vymeniť za
nové. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky
SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude
slúžiť ako po realizačné vyjadrenie.
8) Odkryté miesta na vodovodnom a kanalizačnom potrubí musia pred zásypom skontrolovať naši
zástupcovia Z HS vodovody a HS kanalizácia.
22. Stavebník je povinný dodržať podmienky ENGIE Services a.s. Žilina z vyjadrenia zo dňa
10.7.2020:

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky Distribúcia SPP, a.s. Bratislava z vyjadrenia č.
TD/NS/0770/2020/Ki zo dňa 18.9.2020:
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24. Stavebník je povinný dodržať podmienky Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina
z vyjadrenia č. 4600060138-168 zo dňa 28.7.2020:
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25. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť
iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch
v súvislosti s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas
MsÚ v Čadci, odd. ekonomické a správy majetku.
26. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom
chránené záujmy účastníkov stavebného konania.
27. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných
predpisov o náhrade škody.
28. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
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Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre umiestnenie
a uskutočnenie stavby vo výrokovej časti rozhodnutia.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §
52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

ODOVODNENIE
Mesto Čadca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, obdržalo dňa 17.09.2021 žiadosť
na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A
na pozemku p.č. C KN 4436/2, 4436/1 a 3435/1 v k.ú. Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
V zmysle § 39a ods 3 stavebného zákona Mesto Čadca ako príslušný stavebný úrad
v záväznom stanovisku č. VD/4517/2021/Mu zo dňa 28.09.2021 upustil od vydania územného
rozhodnutia a súhlasil s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cyklistická komunikácia v meste
Čadca – etapa 1.A“.
Mesto Čadca, v súlade s § 61 ods.1 a 3 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného
konania o povolení stavby a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 19.10.2021 na Mestskom úrade v Čadci.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona.
Bolo zistené, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pripomienky boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto
Čadca /adresa: Mestský úrad, oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a
dopravy, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom
podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ
nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Milan Gura
primátor mesta
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Mesto Čadca je v zmysle §4 ods.1 písm a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení oslobodené
od platenia správnych poplatkov.

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Mesto Čadca v zastúpení primátorom, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,
2. Vlastníkom bezprostredne susedných pozemkov so stavbou sa oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Doručuje sa dotknutým orgánom :
1. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských
dobrovoľníkov súp. č. 1082, 022 01 Čadca,
2. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Slovenských dobrovoľníkov súp. č. 1082, 022
01 Čadca,
3. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977, Čadca
4. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
9. Engie Services a.s., Kragujevská 1, 010 01 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: ..........................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.
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Tel.: 041/4332301-4

Fax: 041/4302218

Internet:www.mestocadca.sk

IČO: 313971

DIČ: 2020552974

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk

Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
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