
OBEC    R A D O Ľ A 
Č.j.  247/2017-01                                                         V Kysuckom Novom Meste 21.12.2017 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. 

 

           Dňa 21.12.2017 podala Obec Radoľa so sídlom  Vadičovská cesta 4,  023 36 Radoľa 

IČO 00623 814 v zastúpení starostu obce Ing. Antona Tkáčika na tunajšom  stavebnom úrade 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „ Chodník v súbehu s cestou III/2054 

v km 0,030 až 0,195 v k.ú. Radoľa “ na pozemkoch č. KN C  175/11, 1899/1 a 1899/25 v 

k.ú. Radoľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Stručný opis stavby: 

Účelom stavby je  vybudovanie chodníka pre peších v súbehu s cestou III/2054 a vybudovanie 

zastávky autobusov SAD. Výstavba navrhovanej stavby vznikla  z požiadavky  zabezpečiť  

zvýšenú bezpečnosť chodcov v úseku medzi obecným úradom v Radoli a jestvujúcimi 

chodníkmi v meste. 

Navrhovaný chodník bude pozostávať z betónovej  dlažby zámkovej a   má min. šírku 1,50m. 

Od komunikácie bude oddelený  betónovým obrubníkom cestným  uloženým do  betónového 

lôžka s bočnou oporou. V km 0,165 je navrhnutá  ľavostranná zastávka autobusu š. 3,50m 

s dĺžkou nástupnej hrany 12,0m a s pripájacím  a odbočovacím  pruhom s dĺžkou 10,0m. 

Osvetlenie priechodu pre chodcov bude  asymetrickým svietidlom bielej farby na stožiari 

s vyložením. Výstavbou chodníka nebudú  zmenené  odvodňovacie pomery cesty 

III/2054.Jestvujúca cestná priekopa bude  zatrúbnená (korugované PVC DN 300) a zaústená  

bude do jestvujúcej šachty (bude využívané jestvujúce odvodňovacie zariadenie pod cestou 

III/2054). 

 

           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 ust. § 61 ods. 4 

stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkov konania 

a dotknutým orgánom štátnej správy. 

          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 ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .  

           Účastníci konania môžu do podkladov  nahliadnuť a svoje námietky a pripomienky  

uplatniť najneskôr do  

7 pracovných dní 
odo dňa doručenia tohto oznámenia , inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote 

oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak v určenej lehote svoje 

stanoviská neoznámia podľa ust. § 61 ods.5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou 

súhlasia. 
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          Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade- Obec Rudina, 

spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskej 

stanice Kysucké Nové Mesto / I. poschodie, č. dverí 224 v stránkové dni – pondelok, streda, 

piatok. 

          Neoddeliteľnou súčasťou tejto písomnosti je situačné umiestnenie stavby. 

Toto oznámenie nie je rozhodnutím a nezakladá stavebníkom žiadne práva na začatie stavby 

okrem prípravy projektovej dokumentácie a súvisiacich podkladov pre vydanie stavebného 

povolenia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Anton Tkáčik 
                                                                                                                starosta obce 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Oznámenie musí byť vyvesené  po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce spolu s grafickou prílohou situácie umiestnenia stavby. 

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

 

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

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce 

potvrdzujúci vyvesenie alebo zvesenie: 

 

 

Doručí sa : 

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

2. Ostatným účastníkom stavebného konania  - verejnou vyhláškou ( nakoľko sa jedná 

o líniovú stavbu) 

3. Ing. Michal Löffler, Staničná 252/5, 013 11 Lietavská Lúčka  / projektant/ 

4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

5. SAD Žilina, Košická 2, 010 65 Žilina 

6. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca – č.t. 

0918 370 207 

7. Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 

977/25, 022 01 Čadca 

8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská 

1613, 010 01 Žilina 

9. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto  

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

11. SSE- Distribúcia a.s., Pri Rajčinake 2927/8, 010 47 Žilina 

12. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 

Príloha : situácia umiestenia stavby  

Vybavuje: Ing. Vachálková, č.t. 041/ 433 9350 



 


