Obec Fačkov
Obecný úrad vo Fačkove, Fačkov 69, 013 15 Rajecká Lesná
č.j.03/323/2011/ÚR/05-Ja

dňa 3.6.2011

ROZHODNUTIE
O UMIESTNENÍ STAVBY
Žiadateľ : Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Žilina, M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Podal dňa 5.5.2011 Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
na stavbu :

Lesná cesta Čelo-Letovisko
v obci Fačkov,
v katastrálnom území Fačkov
na pozemku parcel.číslo 1418, 1411, 1410, 1385
Obec Fačkov ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §37
stavebného zákona a v súlade s ust. §35, §37 , §38 a §39a stavebného zákona v územnom konaní a
ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 1.6.2011, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
podľa §39a stavebného zákona sa

POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY

„Lesná cesta

Čelo-Letovisko“

svahová jednopruhová cesta, 2.triedy, kat.4,0/30,
šírka spevnenej vozovky 3m, koruna cesty 4m, celková dĺžka 3347m
Podmienky umiestnenia stavby :
1. Stavba bude umiestnená na parc. KNC č.1411, č.1385, č.1410 a č.1418 v súlade s priloženou
situáciou osadenia stavby, vypracoval Ing. Ševčovič, overil Ing. Vladimír Páv, Projekčná
kancelária, Predmestská 68, Žilina, ktorá je súčasťou územného rozhodnutia pre stavebníka.
2. Stavba: svahová jednopruhová cesta, 2.triedy, kategória 4,0/30, pre sezónny odvoz dreva, šírka
koruny cesty 4,0m, spevnený jazdný pruh 3,0m, začiatok v lokalite Letovisko z jestvujúcej
svahovej cesty, končí napojením na jestvujúcu dolinovú lesnú cestu, celková dĺžka 3347m, 4 lesné
skládky, 8 výhybní, 7 výjazdov zo skládok a z cesty, 4 hospodárske priepusty na výjazdoch,
odvodnenie : pozdĺžne otvorenou priekopou a priečne rúrovými priepustmi
3. KPÚ Žilina – KPÚ2010/00354/15J zo dňa 11.8.2010 - súhlas podľa §15 ods.1 zák.č.220/2004 Z.z.,
dodržať podmienky súhlasu, pred vydaním stavebného povolenia požiadať OPÚ Žilina o trvalé
vyňatie z PPF v zmysle §17 zákona
4. OLU Žilina – 2009/00423/OLÚ zo dňa 23.9.2009- nemá pripomienky
5. Stavba nebude mať nepriaznivý účinok na ŽP , dodržia sa podmienky hygienické a bezpečnostné
6. Tcom a.s. Žilina – 26604 11 Žilina zo dňa 23.11.2011 – súhlasí bez pripomienok, v definovanom
území sa nenachádza telekom. vedenie
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7. SPP a.s. Žilina - Pa409/2011 zo dňa 12.5.2011 – súhlasí , v záujmovej lokalite sa vedenia vo
vlastníctve SPP-D a.s. toho času nenachádzajú
8. SSE a.s. Žilina – P29202010050233/991 zo dňa 30.6.2010 – súhlasí , v predmetnej lokalite sa
podzemné káblové vedenia VN a NN ako aj podperné body nadzemného vedenia VN a NN
v majetkovej správe SSE-D a.s. nenachádzajú
9. SeVaK a.s. Žilina – 3281/66.4-44/Gš zo 26.3.2008- súhlasí za dodržania podmienok vo vyjadrení
/stavba sa nachádza v 2.st. pásma hygienickej ochrany vodných zdrojom Fačkov- vonkajšia časť/,
predĺžená platnosť vyjadrenia dňa 30.7.2010.
10. RUVZ Žilina – A/2010/01811/HŽPZ zo dňa 9.6.2010 – súhlasí, dodržať podmienky SeVaKu a.s.
11. ObÚ ŽP ŠVS – A/2011/01489-2/ObÚŽP-Jan zo dňa 17.5.2011 – súhlasí, bez pripomienok
12. ObÚ ŽP ŠSOH – A2011/01488/002/JNK zo dňa 13.5.2011 –stanovisko A2009/02422-002/DEB zo
dňa 24.9.2009 zostáva v platnosti – súhlasí, za dodržania podmienok vo vyjadrení
13. ObÚ ŽP OPaK – A/2011/01590/ObÚ-ŽP/Bre zo dňa 26.5.2011 – súhlasí, za dodržania podmienok
vo vyjadrení
14. ObÚ ŽP OPaK – A11/01579 zo dňa 2.6.2011 – súhlasí, nepodlieha posudzovaniu podľa
zák.č.24/2006 Z.z.
15. OR HaZZ Žilina – ORHZ-ZA1-1554/2011 zo dňa 16.5.2011 – súhlasí bez pripomienok
16. ObÚ COaKR Žilina – 2009/07675-002 zo dňa 9.10.2009 – súhlasí
17. SPF Žilina – 1048/10/RO-9 zo dňa 4.5.2010 – súhlasí s realizáciou stavby
18. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčenie sietí príslušnými organizáciami, dodržať
STN386415,STN756005
19. K návrhu pre vydanie stavebného povolenia žiadateľ doloží projektovú dokumentáciu pre SP
20. Toto rozhodnutie platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti , nestráca však platnosť pokiaľ
bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
Ku konaniu neboli podané námietky.
Odôvodnenie
Obec Fačkov, predloženú Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Lesná cesta ČeloLetovisko“ umiestnená na parc. KNC č.1411, č.1385, č.1410 /KNE č.4639/302/ a č.1418 /KNE
č.4645/201/ zo dňa 5.5.2010 pod č.323/2011 podanú žiadateľom Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ
Žilina, M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina v katastrálnom území Fačkov preskúmal podľa §37 a §38
zákona č.50/1976 Zb.. Po preskúmaní podania bolo dňa 5.5.2011 oznámené začatie územného konania a
termín ústneho jednania dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a účastníkom konania na dňa
1.6.2011 o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Rajci. Oznámenie bolo doručené aj formou verejnej
vyhlášky. Na ústne jednanie dňa 1.6.2011 sa dostavil zástupca investora p. Pavol Piala /plná moc/.
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, ktoré obsahovali pripomienky k
umiestneniu stavby, boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Rozhodnutie bude doručené
verejnou vyhláškou.
Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie.
Odvolanie podľa §54 ods.1 a 2 správneho poriadku je možné podať na Obecnom úrade Fačkov,
Fačkov 69, 013 15 Rajecká Lesná, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Právoplatné
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Miroslav Mikula v. r.
starosta obce Fačkov
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Doručuje sa :
• Lesy SR
• projektant
• SSE
• SPP
• SeVaK
• Tcom
• OLU Žilina
• RUVZ
• OR HaZZ
• ObÚ ŽP Žilina,
• KU ŽP Žilina
• OÚ COKR
• MO BB
• KR PZ OTI, BB
• SPF Žilina
• Obec Fačkov

Vyvesené dňa ...............................

Podpis , pečiatka ...............................

Zvesené dňa...................................

Podpis , pečiatka..............................

