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Vec
Oznámenie o začatí konania o predĺžení stavebného povolenia č. OU-CA-OCDPK-2020/006871-006, zo dňa 11.
06. 2020, právoplatné dňa 13. 07. 2020 a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 27. 10. 2021 žiadosť, č.
03880/2021/OD-138 zo dňa 22. 10. 2021, o predĺženie stavebného povolenia č. OU-CA-OCDPK-2020/006871-006,
zo dňa 03. 04. 2018, právoplatného dňa 13. 07. 2020, pre stavbu:
„Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica- km 20,526 – km 22,000“
Miesto stavby: pozemná komunikácia II/520 Čadca - Nová Bystrica
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Nová Bystrica
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Projektant: Geotechnik SK, s.r.o. Západná 11, 010 04 Žilina
zodpovedný projektant: Ing. Michal Löffler.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení stavebného povolenia.
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
súlade s § 61 ods. 1, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
(ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) o z n a m u j e začatie konania o predĺžení stavebného povolenia a upustenie od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
V zmysle § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. môžu účastníci stavebného konania svoje námietky uplatniť najneskôr
7 dní po doručení tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky stavebný úrad nemusí prihliadnuť.
V rovnakej lehote v zmysle § 61 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. oznámia svoje námietky aj dotknuté orgány. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
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lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Základné údaje charakterizujúce vyššie uvedenú stavbu:
Stavba bude rozdelená na dva stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia cesty
SO 02 Oporné múry
Poškodenie vozovky je charakterizované pozdĺžnymi trhlinami a škárami, sieťovými trhlinami a poškodeným
krajom vozovky. V úsekoch cesty, kde je koruna svahu koryta potoka v bezprostrednej blízkosti cesty a vplyvom
podmývania svahu dochádza k degradácii vozovky, bude realizovaný oporný múr založený na mikropilótach. Do
tohto múru budú osadené aj zvodidlá, ktoré aktuálne na týchto úsekoch nie sú osadené. Priečny a pozdĺžny sklon
komunikácie sa navrhovanou úpravou nemení. Povrchové vody budú odvádzané na terén. Vzhľadom na chýbajúce
odvodnenie jestvujúceho chodníka bude súčasťou rekonštrukcie cesty aj zrealizovanie uličných výpustov. Podrobný
popis prác je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie stavby.
Realizáciou projektu sa predĺži životnosť konštrukcie cesty, zlepší sa stavebno-technický stav cesty a v konečnom
dôsledku sa zvýši aj bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku – motoristov aj chodcov.
Nahliadnuť do podkladov potrebných na vydanie rozhodnutia o predĺžení stavebného povolenia je možné na
Okresnom úrade Čadca, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca (III.
poschodie, kancelária č. 37).

Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-CA-OCDPK-2021/014139-002
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zachranného zboru Čadca, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 1
Obec Nová Bystrica, Obecný úrad Nová Bytrica 657, 023 05 Nová Bystrica
SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 1
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 8
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Geotechnik Sk, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina 4
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