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ÚznvĺľÉ RoZHoDNUTIE

Stavebník Obec Staškov

Ul. Jozefa Kľóneľa 588

023 53 Staškov

v zastupení staľostom obce Ing. Ladislavom Šimčĺskom, podal dňa 9.6.2020 náwh na
vydanie rożrodnutia o umiestnení líđovej stavby

,rStaškov - pľedíženie veľejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Staškov,,

Stavba bude umiestnená na p. č. KN_C 1427,4247ĺ1r5,4564t3,4564t5,4938, 4s64t4,4932
k.ú. Staškov. Uvedeným dňom bolo začaté tnemnékonanie.

obec Zĺíkopěie, ako príslušný apoverený správny orgán pođľa $33, $117 a$119 zríkona č.
5011976 Zb. o územnom planovaní astavebnom poriadku (stavebný iákoĺ\, vzrrení zmien
a doplnení, $5 zĺík. č. 608/2003 Z.z. o štáÍnej správe pre územné plĺĺnovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zÍnene a doplnení stavebného zźkona, prerokoval žiadosť stavebníkä
podľa $37 stavebného zákona v územnom konaní, zosúladil stanoviská uplaürené dotknutými
orgánmi štatnej správy a posúdil námietĘ a vyjadľenia účastníkov konaniä.

Na podklade tohto vydáva podľa $ 39a stavebného zźkoĺa

ľozhodnutie o umiestnení stavbv

,rStaškov - pľedĺženie veľejného vodovodu a veľejnej kanalĺzácie v obci Staškov,(

Popis tuasy stavby:

so 01 _ vodovod, je tvoľený 3 vetvami:

So 01.1 -Vetva ',Y2" 
_lokalitaMiľgďská

Táto bude situovaná od napojenia v miestnej komunikácii _ asfaltovej dl. I2m,v štátnej ceste
dl. 7,5m,.nespevnenej ploche 47m' že\ezĺĺčnom telese 8,5m aasfaltovej ceste dl. 116m.
C91k9vá aÍr*avetvy,ý2" PE 100 RC, D 90, sDR 17, PN10 bude l91m. Na te3to vetve bude
zriadených 7 pľípojok z PEl00, D 32, SDR l1, PN 16' dl. 25m.

Začíatok vetva bude v miestlrej komunikácii v blízkosti rodinného domu č,. 123, v mieste
napojenia bude zrušený miesbry hydrant anavrhované potrubie buđe napojené na existujúci
uzéĺver DN 80 osadením lemového nfüruŽku D 90. Pod štátnou cestou IIJ487 v ckm szlltl
bude potrubie uložené vchĺaničke DN 150, dl. 15,5m. Pođ železnickou vžkm 8,182 bude
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potrubie uloŽené vpľetlačenej chľáničkec, DN 150, dl. II,2m. Na konci úseku vkm 0,191
buđe umiestnený podzemný hydľant, ktorý bude slúŽiť ako vzdušník.

SO 01.2 - Vetva ,,V3" - lokalita smer Belkov

Bude napojęná v blízkosti byovky č,. 749 na jestvujúci vodovod HDPE DN 100 pomocou 2
príruboqých spojov pľe PE potrubie istených pľoti posunu T kusa 100/80. V mieste napojenia
bude umiestnené zasúvadlo DN 80 so Zemnou súpravou. Celková aÍzua vetvy ,,V3" bude
263m. Vodovod bude z PE 100 RC 90x5'4 mm. od miesta napojenia bude trasavodovodného
potrubia vedená v ceste IIv2034 v ckm 0'440 dl. 4m, v pľiekope ď1'. 2m, v nespevnenenj
plochy 180m a miestnej komunikácii _ štľkovej ,77m. Pod cestou IIvŻ034 v ckm 0'440 bude
potrubie uložené v chľĺĺničke DN150, dl. 4m. Na vetve ,,Y2" bude zriadených 6 prípojok,
hydrant bude služiť ako vzdušník.

SO 01.3 - Vetva ,,Y4'o - lokalita Veselkovia

Bude napojená v blízkosti ľodinného domu ě. 552 na jestvujúci vođovod HDPE DN 100
pomocou 2 prírubových spojov pľe PE potrubie istených proti posunu aT kusa 100/100.
V mieste napojenia buđe umiesÜrené zasúvadlo DN 100 so zeÍnnou súpľavou. Celková dÍr*a
vetvy ,,V4'o bude 432m. Vodovod buđe z PE 100 RC 110x6,6mm. ođ miesta napojeđa bude
trasa vodovodného potrubia vedená v št. ceste 11112026 v ckm 3,Ż43 ďI. 1,5m, miestnej
komunikácie štrkovej 160m, amiestnej komunikácie asfaltovej Ż70,5m. Na veve ,,V4" bude
zriadených 8 prípojok zPE100, D 32, SDR 11, PN16, dl. 97m. Na konci ťlseku bude
umiestnený hydrant' ktoqf buđe služiť ako vzdušník.

So 02 _kanal.izácia, je tvoľená 2 vetvami

Stoka,,SK-1* _ bude zatsteĺtĺ do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300. Napojenie
na jestvujúcu kanalizálciu bude zĺealízované đo exisfujúcej pľefabrikovanej DN 1000, ktorá je
priebežná. Miesto napojenia je situované v blízkosti ĺodinného domu č,. 663. Tľasa kanalizácie
je od napojenia vedená v miestnej komunikácii štľkovej ů po šachtu č. 3. Na stoke budú
osadené 3 prefabrikované šachty. Celková dížkavetvy je 137,5m, potrubie PvC DN 300, SN
8. Budú sem zaústené 3 kanalizačĺé pľípojky.

Stoka,,SK-2" _ bude zaisteĺá do exisfujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300 vedenej
v št. ceste IIv2026 v ckm 3,243. Napojenie na jestvujúcu kanalizźlciu bude zealizované do
existujúcej šachty prefabľikovanej DN 1000, v lĺÍorej sa vymení šachtové dno s dvoma
prítokmi a jedným odtokom. Miesto napojenia je situované v blízkosti rodinného domu č.
552. Trasa kanalizácie je od šachty č. 2 vedená v miestnej komunikácii štrkovej ů po šachtu
č. 6. Na stoke bude osadených 6 prefabľikovaných šácht. Celková díłka vetvy je l47l5m'
potrubie PvC DN 300, SN 8. Do nej bude zaústená 1 kanalizačná prípojka.

Trasa bude vedenátak, ako je uvedené v situácii, ktorá je súčasťou rozhodnutia.

Pľe umiestnenie a pľojektovú pľípľavu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbabudeumiestnená:

w - lokalita Murgašská - KNC 1427

W a vK - lokalĺta smer Belkov - KNC 424711,5

YV a vK - lokalita smeľ Veselkovia _ KNC 4564/3,4564/5,4938, 4564t4,4932

k.ú. Staškov
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2. PodmienĘ vyplývajúce pre územné konanie zo stanovísk dotknuých orgiĺnov:

SPP a.s. zilína
- V záujmovom i;ucmí sa nacháđzajú plynaľenské zariadenia, a to STL plynovody D50

PE. Stavebník je povinný dodrŽať ochľanné a bezpeěnostné pásmo v minimálnej
vzdialenosti od plynovodu, pođľa TPP 702 01, TPP 702 02 a zźkoĺač,.25Il2Ol2 Z.z.,
$7ea980.

Slovak Telekom a.s. Bratislava

- Dôjde đo styku so sieťami elektľonických komunikácií spoločností Slovak Telekom
alebo DIGI Slovakia, s.ľ.o: Stavebník je povinný đodtŽať Všeobecné podmienky
ochľany SEK,

- ExisĘúce zaľiadęnia sú chľĺínené ochľanným pásmom azátoveť:l'je potrebné dodržať
ustanovenia $65 zäkoĺa35ll201I Z.z. o ochľane pľoti rušeniu.

- Stavebník je povinný pred spracovaním DSP vyzvať spoločnosť na stanovenie
konkľétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK

- Do projektu stavby zakresliť priebeh všetĘých zanadenĺ v mieste stavby

Stredoslovenská distńbučná. a.s. Žilina

- V predmetrej lokalite sa nachádzajú vedenia v správe SSD a.s., stavebník je povinný
dodržať ochľanné pasma dchto vedení, k žiadosti o stavebné povolenie predloŽiť
akt':.ílne stanoviská

SEvAK a.s. Žilina

- s vydaním územného roz}rodnutia súhlasí, stavebník je povinný dodľžať ochľanné
pasma zariadeni,ĺachádzajtlcich sa v dotknutom území

stavba bude realizovaná podľa dokumentacie overenej MDV SR
realizáciou stavby nesmie byť ohĺozovaná ani narušená stabilita a odvođnenie
železrričného telesa

stavba musí bý zabezpećeĺá proti dynamichým ričinkom spôsobených prevádzkou
dľahy

stavba v oPD musí vyhovovať všetĘým bezpeěnosĘým a protipožiaľnym predpisom

dodržať pođmienĘ súhrnného stanoviska ŽsR, Gn' odbor expertízy, Bratislava č.
2835812019 lo230-t zo dňa 1 9.8.20 1 9

V konaní neboli vznesené námietky pľoti preľokovanej stavbe.

Rozľrodnutie o umiesÍtení líniovej stavby platí ti roĘ odo đňa keď nadobudlo pľávoplatnosť,
nestáca platrosť, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie
Uzemné rozhodnutie je zaviazné aj pre právnych nasfupcov jeho navľhovateľa a ostatrých
účastĺríkov územného konania.
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Odôvodnenĺe:

Stavebník obec Staškov, Ul. Jozefa Króneľa 588, 023 53 Staškov, v zastúpení starostom
obce Ing. Ladislavom Šimčiskom' podai dňa 9.6.20Ż0 návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby

,,Staškov - predíženie veľejného vodovodu a veĺejnej kanalizácie v obci Staškov"

Stavba bude umiestnená na p. č. KN-C 1427, 4Ż47 ll,5, 456413, 456415, 4938, 456414, 4g3Ż
k.ú. Staškov. Uvedeným dňom bolo začaté uzemné konanie.

W _ lokalita Murgašská _ KNC 1427

VV a VK _ lokďita smer Belkov - KNC 4247 lI,5

VV a VK - lokalita smer Veselkovia - KNC 456413, 456415,4938,456414,4932

k.ú. Staškov

obęc Zźů<opčie, ako príslušný stavebný uľad, po doplnení podkladov, oznáĺĺlila začatíe
územného konania verejnou vyhláškou a uľčila lehotu 7 đní na vyjadrenie. V konaní neboli
vznesené námietky.

V stanovenej lehote nebola voěi umiestneniu stavby vznesená žiaďĺanámietka.

Żíađate'ť predložil predpísanú dokumentáeiu a stanoviská dotknuťých orgałizácií a
správcov sietí:

- okĺesné riaditeľstvo hasiöského azáchĺanného zboru vČadci, ě. ORHZ-CA}-
Ż020/0003 17 -002 z 7 .7 .20Ż0

- MDPV, sekcia železniěnej dopľa-ry a dráh, odbor drĺĺhový stavebný urad, č.
t67 90 l2O2O ISZDD 137 067 z I 1.5.2020

- SPP-D, a.s. Żilĺnąč. TD/I\S/037)l2020lKiz22.5.Ż020

- SEVAK a.s. Żílna,č. 020014445 z15.5.ŻO20

- SlovakTelekoma.s. Bratislava, č. 66119280'75,6611'928072z7.I0.20I9

- SSE-D a.s. Żi\ina,ć,4600053Ż10, 4ó00053209 z23.7.2OL9

Tunajší stavebný úrad posúdilnávrh na umiestnenie stavby pođľa $37 stavebného zfüona
a zistil, že jej umiestnenie zođpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Využitie
tnemią ktoľé bude qýstavbou dotknuté, nebude ohĺozené.

PľedloŽené stanoviská a rozhodnutia boli súhlasné, podmienky, ktoqých splnenie sa
vyŽaduje k stavebnému konaniu boli zapĺacované do výľokovej časti tohto rozhodnutia.

Účastníci konania nevzriesli žiadne námietĘ.

Na záklađe ýchto skutočností stavebný úľad ľozhodol tak, ako je uvedené vo qiľokovej
časti.
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Poučenie:

Podľa $54 zakona č. 7|11967 Zb. o spľávnom konaní proti tomuto ľozhodnutiu sa
možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na okľesný fuadŻiliĺa, ođbor ýstavby
abytovej politiĘ, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Żi\iĺa, podaním na obecný uľad
Zźkopéĺe,023 11. Rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčerpaní zákonných opravných
prostriedkov.

i ."-'

l 9iŕ< l
Idn Slaninók

starosta obce

ł'i

\ť.o
' Ĺ?'{.'iY

Doručuje sa:

obec Staškov, Ul. J. Krónęra 588, Staškov

Na vedomie:

oR HaZZ, A. Hlinku, Čadca

RÚVZ, Palárikova u1., Čadca

olaesný urad v Čadci, odbor starostlivosti o životné pľosEedie, Palĺírikova 91 Čadca

sPP -D, a.s., Mlynské nivy 44b,825 1l Bratislava

SSD, a.s. Fri Rajčianke 2927l8,o1o 47 Żi\:ľLa

Slovak Telekom a.s., BajkalskaZ8,8I7 62 Bratislava

SEVAK a's., Bôrická cesta 1960, o10 57 Žilina

Žsn cn, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Správa ciest ŽSK _ závod Kysuce, A. Hlinku 262l, čadca

Toto oznámenie musí byť vyvesené po đobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom đoručenia.

VWESENÉ| !'5 ) I,o21 ZVESENE

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a mesenie:

Príloha:

_situačný výkľes
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