
 OBEC    RADOĽA 
Č.k.  130/2022-01                                                                                                                                Dňa 17.06.2022 
 

Vybavuje:     

Čierňava, č.t. 041/ 433 9351 

 
                                                                                                                              Podľa rozdeľovníka 

 

     VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

VEC : Oznámenie  o začatí  stavebného konania  
 

Stavebník : Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa (ďalej len ,,stavebník“) podal dňa 23.05.2022 na 

tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: ,,Chodník 

v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa“ na pozemku KN-C 1911/5, KN-C 1899/1 a KN-C 1899/23 

(KN-E 1902/2) v katastrálnom území Radoľa, obec Radoľa, Okres Kysucké Nové Mesto. Na predmetnú stavbu bolo 

vydané záväzné stanovisko všeobecným stavebným úradom Povina dňa 15.06.2022 pod č. 130/2022/Sta1, ktorý je  

príslušný všeobecný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Žilina zo dňa 15.06.2022 pod č. OU-ZA-

OVBP-2022/029098-002 podľa § 119 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
 

Popis stavby: 

Požiadavka na vybudovanie chodníka v obci Radoľa vznikla z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej 

premávky pohybujúcich sa na miestnych komunikáciách. 

Navrhovaný chodník je stavebne napojený na jestvujúci chodník vybudovaný v súbehu s cestou 

V úseku 0,000 00 až 0,070 00 je navrhnutý ľavostranný chodník. Základná šírka chodníka je 1,5m a minimálna šírka 

komunikácie musí zostať 5,5m. Navrhovaný úsek chodníka je trasovaný v mieste jestvujúcej cestnej priekopy, ktorú 

bude nutné zatrúbniť v celom úseku. Zatrúbnenie bude realizované rúrou PVC s minimálnym priemerom DN300, 

ktorá sa osadí na dno priekopy. 

V staničení 0,070 00 až 0,397 87 je navrhnutý pravostranný chodník so šírkou 1,5m. OD km 0,123 00 musí zostať 

minimálna voľná šírka komunikácie 3,5m (jednopruhová jednosmerná komunikácia). Celková dĺžka chodníka je 

397,87 m a od komunikácie bude oddelený cestným obrubníkom. 

V mieste, kde sa osadí nový obrubník je nutné zarezať jestvujúci asfalt a odstrániť konštrukcie potrebné pre jeho 

osadenie. Po osadení nového obrubníka sa priestor medzi jestvujúcou vozovkou a obrubníkom doasfaltuje a všetky 

spoje sa zalejú pružnou asfaltovou zálievkou (respektíve bitúmenovou naliepaciou páskou). 

 Navrhovaný obrubník sa osadí do betónového lôžka s bočnou oporou. Stavebne sa obrubník osadí na výšku 

l00 mm nad niveletu cesty. Navrhovaná výška sa upraví v mieste vjazdov na výšku 50mm a v mieste navrhovaných 

priechodov pre chodcov na výšku 20mm nad niveletu cesty. 

Navrhnutý chodník v maximálnej možnej miere kopíruje smerové a výškové trasovanie jestvujúcej miestnej 

komunikácie. Priečny sklon chodníka je jednostranný, smerom ku ceste. 

 Chodník v súbehu s cestou je od komunikácie oddelený cestným obrubníkom. V miestach, kde budú zelené 

plochy, bude chodník lemovaný betónovým obrubníkom parkovým. 

V staničení 0,100 00 je vzhľadom na  jestvujúce šírkové a výškové pomery nutné zrealizovať oporný múrik z palisád. 

Dĺžka oporného múrika je cca 25,0m. 

Prípadné stavebné úpravy jestvujúcich objektov  (exteriérové schodiská, vjazdy a podobne) nie sú súčasťou projektu 

 
 

           Obec Radoľa ako príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa §3a  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách /“cestný zákon“/ v úplnom znení neskorších  predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/, v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, 

v súlade s § 16 ods. 1 cestného zákona, podľa  § 61  ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a 

dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom verejnou vyhláškou. 

          Vzhľadom k tomu, že  podaná žiadosť s dokladmi  a dokumentáciou  poskytujú dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle ust.§ 61 ods.2 stavebného zákona  od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky  uplatniť najneskôr   

 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia , inak k nim nebude 

prihliadnuté. 
 

Dotknuté orgány  oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky 

účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 
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stavebný úrad  na jeho  žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak v určenej lehote svoje 

stanoviská neoznámia podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou súhlasia. 

 V stanovenej lehote si zároveň  môžete  uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. 

V prípade, že v stanovenej lehote nebudú vznesené námietky alebo pripomienky k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 

bude mať za to, že s navrhovanou stavbou súhlasíte bez pripomienok. Upozorňujeme, že na neskoršie vznesené 

námietky a pripomienky sa neprihliadne.  

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad 

Rudina, pracovisko v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto, ul. 

Družstevná 1052 / II. poschodie, č.  dverí 324  predovšetkým v stránkové dni – pondelok a  streda/. 

         V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie  s 

overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing.  A n t o n   T k á č i k 
                                                                                            Starosta obce 
   

 

 

 

 
 
Doručí sa : 

 

1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba. Oznámenie musí byť 

vyvesené v súlade s ust. § 18 ods. 3  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 

15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Radoľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa :   ...........................................     Zvesené dňa: .................................................... 

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu  

potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie: 

 

 

Na vedomie 

2. Ing. Michal Löffler,  Staničná 252/5, 013 11 Lietavská Lúčka (projektant)  

3. STAVAR Za, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina (stavebný dozor) 

 

 

Dotknutým orgánom:  

4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové 

Mesto 

5. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

6. Stredoslovenská distribučná  a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

7. SPP-Distribúcia a.s.  Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

8. Krajský Pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

9. Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa 

 

10. Co:  Spis    

 

 

 
 

 

 


