
obec Staškov
Ul. Jozefa Kľoneľa č.588,023 53 Staškov

čj VýstS2021l262R787
Vybavuje: Mgr. Štrbová
miĺoslava.strbova@staskov. sk

oZNÁMENIE
o zaéati stavebného konania a upustenie od miestneho

šetrenia a ústneho ednávania

Żiadate,Í : obec Staškov, lČo: OO3I4293, Ul. Jozefa Kronera č,588, Stąškov podal dřn29.04-20ŻI

na tunajšom špeciálnom stavebnom úľade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu z ,rBytoý dom - 19 bj s
príslušěnsnom _ So 01 Komunikácie aspevnené plochy,, líniová stavba napaľcele CKN č.111/]'CKN

] 1 1/I9 v k.ú. Staškov.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č:. Yýst-4ŻlŻ020 zo dňa 12.02.Ż0Ż0

Týmto dňom bolo začaté stavebné konanĺe.

Komunikócia je navrhnutá ako dvojpľtidovó obojsmeľná v š: 6,0! m ( Mo7,0 FT .C3) tj 2 x 3,00 m.

Polomerom napojenia na MK je R:g,00 m a ]5,00 m, 3,50 m. pĺzka komunikácie je 0,08321 lłn. Vcelej

aĺzke ie klopeiá jednosmeľným 20ń - 0,5% priečnym sklonom. odvodnenie komunikácie a spevneľlych plôch

.je do utičiých ipustoch. Voldy z parkovacích stojísk budú prečistené v oRL. odvodnenie opláne je riešené
'-vyspádovaním 

visny štkopiesku do pozdĺžnej drenáže, ktoró je zaústená do uličného vpusĺu. Ako pozdlžna

drenóž sa použije pedoľmovanó PVC, DN]60 rúra. Vozovka pre osobné vozidlá je navrhnutá ako asfaĺtová

betónová ceĺkovej ni. vinsoo mm. Výškovo a poĺohovo je komunikńcia priamo napojená na stojiská cez

zatistený obrubnłk . Bude stúžiť na prístup k novonavrhnutému bytovému domu. Prístup k parkovacím

stojistrim bude zabezpečený z MK. Z predmetnej komunikácie sú priamo napojené kolmé parkovacie miesta

s. i,so m aĺzĺE 5,00 m až 5,50 m pre osobné automobiĺy' Jednotĺivé parkovacie stojiska v počte 19 l<s a 18 ĺrs

z toho 2 státia pre imobilných sa vyznačia vodorovným dopravným značením bielej farby. Vozovka pre

parkovanie osobných automobiĺ je navrhnutá celkovej hr.500 mm Z betónovej dlažby. Chodnílły pľe peších
^sti 

navľhnuté v premenných šírkach z betónovej dĺažby. Poĺomerom napojenia na MK je R:5,00 m a 3,00 m.

Chodník v mieste preóhodov bude vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných. Celková plocha

spevnených asfaltových ptôch bude 630 m2, betónovó dlažba - 688 m2. Komunikńcia je oblemovaná

iestným skoseným obľubníkom ABo 1-15-25 na stojato. Stojiská cestným skoseným obrubníkom ABo 1-15-

25 na stojato azapusteným neskoseným obrubníkom podľa sklonu komunikácie, chodník záhradným

obrubníkom

Konštrukcia vozovky:
Asfaltový betón obľusný strednozrnný ACo 11-PMB
Spojovací postľek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS ,A
Asfaltový betón ložĺý Aq22-I
Asfaltový Infiltľačný postrek PI,A
Kamenivo spevnené cemetom CBGM C5/6
Nęstmelęná vrstva zo štrkodrviny UM ŠD Ol32, Gc
Spolu

Konštľukcia dláŽdených chodníkov pľe peších:

Betónová dlažba DL
Drvené kamenivo fľ. 4-8 Šp

V Staškove, dňa 30.04.Ż021

40 mm STN EN 13108-1

0,50kglm} STN 73 6129
80 mm STN EN 13108-1

1,0 kg/m3 STN 73 6129
130 mm STN 73 6124
250 mm STN 73 6126

min.500 mm

Nestmelęná vľstva zo štľkodrviny fľ.0-32 UM ŠD Ol45, G"
UM ŠD Ol32,G"

60 - 80 mm STN 73 6131-1
40 mm STN 73 6126
100 mm STN 73 6126
200 mm STN 73 6126

Spolu

fr.-0-45
min.400 - 480 mm

Nestmelená vrstva zo



Konštľukcia dlaždených parkovacích stoj ísk:
Betónová d|aŽba DL
Drvené kamęnivo fľ. 4-8 Šp
Podkladový betón B III
Nestmelená vľstva zo štrkodrviny fr.-0-32 UM ŠD Ol45, G"

80 mm
40 mm
150 mm
230 mm

sTN 73 6131-1
srN 73 6126
srN 73 6126
srN 73 6126

Spolu min.500 mm

Prenosné dopravné značenie bude osadené len v čase trvania prac. Zvislé DZ bude v reflexnej úprave (

trieda RA2) vo veľkosti č. ].

Tľvalé dopravné značenie v dotlłlutom úseku cesty nie je v rozpore s prenosným DZ.

obec Staškov ako príslušný špeciálny stavebný úľad podľa $117 a $120 zák.č 50lI976 Zb.(stavebný zákon) v

znení neskorších piedpisov a l3a ods.4 zźů<ona č,. t35ll96t Zb . o pozemných komunikáciách ( cestný zákon)

v znenineskoľšícĹ p.ědpi'ou v súlade s $33 ods.2 zákonač).7|ll967 Zb. o správnom konaní podľa $18 ods.3

zákonač).7111967 o spľávnom konaní 
oznamuje

zač,atie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej spľávy a známym účastníkom konania a dotknutým

orgánom štátnej spľávy zač,atie stavebného konania obvyklou foľmou aostaĘým účastníkom konania ( $61

ods.4 stavebného zźtkona _ líniová stavba ( vzmysle $139 ods.3 písm. b) stavebného zákona)) verejnou

vyhláškou.
V slilade s $61 ods.2 stavebného ztkoĺa upúšťa od mięstneho šetrenia a ođ ústneho rokovania, nakoľko sú

mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navľhovanej

stavby
Vsúläde s $61 ods.3 stavebného zźkona stavebný úrad určuje, Že účastníci konania môžu svoje námietky

a pľipomienky uplatniť najneskôr do 26.05.202t v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V ľovnakej

lehote oznttmia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po určenom

teľmíne sa nepľihĺiada.
V súlade s $61 ods.6 stavebného zákona oznźmiadotknuté orgány štátnej správy svoje stanoviska v ľovnakej

|ehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektory z dotknutých oľganov potľebuje

na posúdenie dlhší čas, pľedĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak dotknutý orgán

v určenej lehote alebo pľedĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, pľedpokladá sa, Že

so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Keď sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc'

Do podkladov ľozhodnutia je moŽné nahliadnuť na úseku stavebného poriadku na obci Staškov v pracovnej

dobe v pracovných dňoch piatok od 7,00 hod do 13,00 hod. Počas obdobia' kedy je v Slovenskej republike

vyhlásená mimoľiadna situácia, výnimočný alębo núdzový stav v súvislosti s ochorením CoVID-19, je

potrebné vmaximálnej mieľe obmedziť osobné kontakty adodržíavať opatrenie Úľadu verejného

zdravotníctva SR v ohĺození verejného zdtavia č. oLP/8326lŻ020 zo đňa 14.10.2020. odporučame Vám
dohodnúť si pľípadne stretnutie anazeľanię so spisu mailom na adľesu : miroslava.strbova@staskov.sk , aby

Yámzamestnanec stavebného úradu moholbý plne k dispozícií.

Toto oznámenie má povahu veľejnej vyhlášky podľa $ 26 ods. 2 zákonač,.7111967 Zb. o sprävnom konaní.

oznámenie musí bý'vyvesené po dobu 15 dní na úľadnej tabuli obce Staškov.

Ing.Ladishv Šimčisko
starosta obce

Ĺ. Z



Doručuje sa:
obec Staškov, Staškov č. 588

ĺng. ZźIkPeteľ, Z PROJECT CONSULTING s.r.o, Pľosiekč"161

oíatným účastníkom konania vlastníkom so stavebným pozemkam CKN č. 111/1 v k.ú Staškov susediacich

por"*tou a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktoľých užívanie by mohlo byt

navrhovanou stavbou priamo áotknuté ($139 ods.2 písm .c) apísm. d) stavebného zákona pozemkov sa

rozhodnutie doľučuje veľejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2 zálkonač,.7Il1967 Zb. o sprćłvnom konaní.

Na vedomie:
Stredoslovenská distľibučná a.s., Pľi Rajčiank e č,.292718, Zí|iĺa
SeVaK a.s.' Bôľická cesta č.1960, Zilina
okresné riaditeľstvo hasičského azáchranného zboru v Čadci' A. Hlinku č.4, Čadca

otaesný úľad Čadca, odbor staľostlivosi o ŻP, Palarikova č.91, Čadca

RegionŁhy úrad veľejného zdravotníctva v Čadci, ul. Paláľikova č..1156, Čadca

ot í..ný úrad Čadca - odbor kľízového ľiadenia, Paláľikova č.91, Čadca

Slovak Telekom a.s., Poštov á č,'I, Żi|ĺna
S PP - di stribúcia a. s. RC Ži|ina Ztĺv o dská cesta č,.26 l Ż9 49, Ži|ina
obec Staškov - cestný spľávny oľgán
oR PZ, oDI Čadca, Palárikovaě.2l, Čadca
Kľaj ský pamiatkový űrad Żi|ina, Mariánske nám. č. 1 9, Żilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bľatislava
Telefonica S lovakia s.ľ. o, Einsteinová č'Ż4, Br atislav a

oľange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bľatislava
UPC bľoaľdband Slovakia s.r.o, stľedisko Žilina, NaZźlvaŽi č,.7 , Ži|ina

Toto oznámenię musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty

vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE, DNA: 6..5.z0ŻI ZVESENÉ oŇł:

t,,

Pečiatka a podpis orgánu, potvrdzuje vyvesenie a zvesenie


