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Vec
„Zvýšenie bezpečnosti a modernizácia krytu vozovky II/487 Čadca – Turzovka – Raková – ckm 46,285 – 48,350
a 55,492 – 56,875“
– ohlásenie stavebných úprav na ceste II/487_________________________

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“) ohlásil dňa 14. 05.
2020, listom č. 03805/2020/OD-33 zo dňa 07. 05. 2020, ktorý bol doplnený dňa 29. 06. 2020, na tunajší špeciálny
stavebný úrad vykonanie stavebných úprav pre stavbu:

„Zvýšenie bezpečnosti a modernizácia krytu vozovky II/487 Čadca – Turzovka – Raková – ckm 46,285 – 48,350
a 55,492 – 56,875“

Stavebník: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina
Termín: apríl – október 2021
Miesto: cesta II/487 Čadca – Makov
Účel: zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, predĺženie životnosti cestnej komunikácie
Zhotoviteľ: stavebník oznámi písomne po ukončení verejného obstarávania
Dozor stavby: stavebník oznámi písomne po ukončení verejného obstarávania

Rozsah a účel prác a ich jednoduchý technický opis:
Stavba rieši v dvoch vybraných úsekoch (46,285 – 48,350 a 55,492 – 56,875) rekonštrukciu povrchu – obrusnej
vrstvy krytu spolu s rekonštrukciou ložnej vrstvy v plnom profile. Stavba neobsahuje prekládky existujúcich IS ani
sa nepredpokladá akýkoľvek zásah do existujúcich inžinierskych sietí.

podľa predloženej projektovej dokumentácie: „Zvýšenie bezpečnosti a modernizácia krytu vozovky II/487 Čadca –
Turzovka – Raková – ckm 46,285 – 48,350 a 55,492 – 56,875“ projektant: Ing. Ondrej Bronček, reg. č.: 3934*SP12,
dátum: 04/2020
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU CA OCDPK“) ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len
„zákon č. 135/1961 Zb.“) a podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom priadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“)

súhlasí

s vykonaním stavených úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení a nemá námietky.
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OU CA OCDPK zároveň upozorňuje v zmysle § 57 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb.:

1. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
2. Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.
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. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za
ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
4. Stavebník pri výkone stavebných úprav nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne
zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.

Za vydanie tohto oznámenia sa správny poplatok nevyberá, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové
organizácie, od poplatkov oslobodené.

Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-CA-
OCDPK-2020/009024-002

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 1
Okresný dopravný inšpektorát v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 1
Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
OBEC Raková, Raková 140, 023 51 Raková
Obec Podvysoká, č. 26, 023 57 Podvysoká
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Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
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podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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