
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 105 
o záväznej časti Zmeny a Doplnku Územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca – 

Ulica 17. novembra 

 

      
     Mesto Čadca na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov  

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmene a doplnku Územného plánu centrálnej mestskej 
zóna Čadca – Ulica 17. novembra (ďalej len VZN). 

ČLÁNOK  1 
ÚČEL NARIADENIA A ROZSAH PLATNOSTI 

1. Toto VZN vymedzuje záväznú časť Zmeny a Doplnku Územného plánu centrálnej mestskej zóna 
Čadca – Ulica 17. novembra schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci č. 182 zo 
dňa  18.12.2009. 

2. Záväzná časť Zmeny a Doplnku Územného plánu centrálnej mestskej zóna Čadca – Ulica 17. 
novembra platí pre vymedzené riešené pozemky dokumentované vo výkresovej časti ako riešené 
územie. 

3. VZN platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie Územného plánu centrálnej mestskej zóny 
Čadca na ploche riešeného územia Zmeny a Doplnku, resp. do doby schválenia nového Územného 
plánu centrálnej mestskej zóny. 

ČLÁNOK  10 
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

(a)    Zoznam verejnoprospešných stavieb - dopravné vybavenie územia 
1. Výstavba a rekonštrukcia navrhovaných verejných obslužných automobilových 

komunikácií. 
2. Výstavba a rekonštrukcia navrhovaných verejných peších komunikácií a priestranstiev.  

(b) Zoznam verejnoprospešných stavieb - vodné hospodárstvo 



3. Prekládka existujúcej kanalizácie. 
4. Výstavba vodovodnej siete v riešenom území.  
5. Výstavba kanalizačnej siete v riešenom území. 

(c) Zoznam verejnoprospešných stavieb - energostavby 
6. Výstavba NN káblových vedení v riešenom území. 
7. Výstavba kioskovej trafostanice 400 kVA. 
8. Výstavba STL rozvodu plynu v riešenom území. 
9. Stavby a zariadenia súvisiace s pripojením navrhovaných objektov na miestnu 

telekomunikačnú sieť rozšírením miestnej telekomunikačnej siete. 
10. Výstavba nových VN káblových vedení v riešenom území. 

  
ČLÁNOK  11 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. V súlade s ustanovením §28, ods.3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmeny a  
Doplnku Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca – Ulica 17. novembra uložená na 
Mestskom úrade v Čadci, na Stavebnom úrade Mesta Čadca a na Krajskom stavebnom úrade 
v Žiline. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4.1.2010.  

    

Bc. Ing. Jozef Vražel v.r. 
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