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OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
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V Žilině 18.4.2016

Vec: Ján Račko, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš, Ing. Naděžda Droppová, Stošice
826, 031 04 Liptovský Mikuláš - odvolanie proti rozhodnutiu Města Liptovský
Mikuláš č. ÚRaSP 2015/04941-05/BRM zo dňa 7.12.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako příslušný odvolací orgán
podl'a § 58 ods. 1 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní (ďalej len správný poriadok) a podl'a §
4 písm. b) 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnění zák. č. 50/76 Zb. v znění neskorších predpisov o spoločnom
odvolaní Jána Račka, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš a Ing. Naděždy Droppovej,
Stošice 826, 031 04 Liptovský Mikuláš, podanom proti rozhodnutiu Města Liptovský Mikuláš
č. ÚRaSP 2015/04941-05/BRM zo dňa 7.12.2015, ktorým rozhodla o umiestnení stavby
„Přístupová komunikácia" na pozemkoch p. č. KNC 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5,
KN-C 1250 (KN-E 2782/502) a KN-C 1251 k. ú. Okoličné a stavby „Kanalizačná přípojka"
na pozemkoch č. KNC 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E
2782/502) vk. ú. Okoličné, pre navrhovateli Branislava Drengubiaka, Rázusova 1821/13,
0341 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozh o d o1:
Podl'a ust. § 59 ods. 2 správného poriadku spoločné odvolanie Jána Račka, Stošice 539,
031 04 Liptovský Mikuláš a Ing. Naděždy Droppovej, Stošice 826, 031 04 Liptovský Mikuláš
zam ieta
a rozhodnutie Města Liptovský Mikuláš č. ÚRaSP 2015/04941-05/BRM zo dňa 7.12.2015
potvrdzuje.

Odovodnenie:
Rozhodnutím vo výroku uvedeným Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný
úrad rozhodlo o umiestnení stavby „Přístupová komunikácia" na pozemkoch p. č. KNC
1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 2782/502) a KN-C 1251 k. ú.
Okoličné a stavby „Kanalizačná přípojka" na pozemkoch č. KNC 1087/3 (KN-E 2782/502),
KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 2782/502) v k. ú. Okoličné, pre navrhovateli Branislava
Drengubiaka, Rázusova 1821/13, 0341 01 Liptovský Mikuláš.

Proti tomuto rozhodnutiu podali v zákonnej lehote spoločné odvolanie účastníci konania
Ján Račko, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš a Ing. Naděžda Droppová, Stošice 826,
031 04 Liptovský Mikuláš. V úvode odvolania poukazujú na spósob doručovania veřejnou
vyhláškou, pričom zastávajú názor, že oznamovat' sa malo písomne dotknutým osobám,
pretože sa nejedná o rozsiahly projekt a počet oprávněných účastníkov konania bol poměrně
malý. V úvode odvolania uvádzajú, že požadujú odstup od plotu 1,5 m. Tiež poukazujú na
skutočnosť, že posudzované územie sa nachádza v pásme aktívneho zosuvu. Keďže sa jedná
o poměrně vel'ký zásah do terénu, zastávajú názor, že by mohol nastat' stav, kde by mohlo
dójsť k „odkrojeniu" a následnému zosuvu celého stávajúceho pódneho profilu, či už
v dósledku vykonaného stavebného zásahu, alebo neskór po prejazdoch ťažkých stavebných
mechanizmov. Poukazujú tiež na úseky, ktoré by vyžadovali vybudovanie oporných múrov,
vybudovanie kanálu na zachytenie povrchových vod, připadne překládku kábla vysokého
napátia. Vzhl'adom na šířku navrhovanej cesty si nevedia představit' vykonávanie zimnej
údržby. Taktiež je potřebné, aby sa tam dostali záchranné zložky (požiarnici , záchranáři
apolícia). Ďalej uvádzajú, že ak by sa vykonala stavba oporného múru, tak by došlo
k znemožneniu vjazdu na niektoré parcely zo severnej strany, ktoré sú v územnom pláne tiež
uvedené ako stavebné. Ďalej majů za to, že pare. č. 1250 bola v určitej dobe vytvořená ako
přístupová cesta na cintorín, čo je taktiež potřebné zachovat'. Odvolatelia ďalej kladů otázku,
ako bude město riešiť situáciu, keď uzatvorilo s navrhovatelem zmluvu o prenájme
komunikácie, ak sa nájomca rozhodne túto vlastníkom susedných parciel nesprístupniť, alebo
sprístupniť za poplatok. Tiež ako bude vyriešené vyhýbanie motorových vozidiel na
obojsmernej ceste o šírke 3 m v koridore na jednej straně s plotom a na druhej straně napr.
s oporným múrom. Ďalej ako sa bude riešiť situácia v případe pribúdania ďalších pozemkov
na zastavenie. Odvolatelia navrhujú konanie zastavit' a vrátit' spát' na začiatok (miestne
zisťovanie s písomným oznámením známým účastníkom resp. dotknutým osobám). Súčasne
žiadajú, aby sa stavebný úrad opakované zaoberal meritom celej veci, a to na základe čoho
bol vóbec územný plán na individuálnu výstavbu v zóne aktívneho zosuvu schválený.
V závere odvolania odvolatelia konštatujú, že ak by sa stavebný úrad rozhodol predmetnú
stavbu povolit', mala by ju vykonávat' aj certifíkovaná špecializovaná firma, ktorá by svojimi
skúsenosťami a za pomoci uplatnenia odborných postupov dokázala aspoň v štádiu výstavby
tragédii zabránit'.
Stavebný úrad oboznámil účastníkov konania s obsahom podaného odvolania v zmysle §
56 správného poriadku a předložil vec odvolaciemu orgánu na odvolacie konanie.
K podanému odvolaniu sa vyjádřil splnomocnený zástupca navrhovateťa Ing. Jozef Pavlík,
Družstevná 4, 0341 01 Liptovský Mikuláš a navrhovatel' Branislav Drengubiak. V ich
vyjadreniach, ktoré sú obsahovo totožné, reagujú na jednotlivé námietky odvolateťov.
K námietke o doručovaní veřejnou vyhláškou uvádzajú, že doručovanie pri liniových
stavbách sa podťa stavebného zákona vykonává veřejnou vyhláškou. Naviac na severnej
straně cesty je p. č. 1061 s niekol'kými desiatkami vlastníkov ačasť z nich je aj neznáma.
Stavebný úrad postupoval v súlade so zákonom. K námietke o umiestnení stavby v blízkosti
plota uvádzajú, že pred plánovanou výstavbou RD, kanalizačnej přípojky a cesty bol
vypracovaný inžinierskogeologický prieskum danej lokality, pričom jeho výsledky boli
přiložené ako podklady k územnému konaniu. Podťa výsledkov prieskumu zhotovenie
predmetnej stavby v danom území je možné. Takisto poukazujú na osobné stretnutie
s odvolateťmi s cieťom dohodnúť sa a tiež v súvislosti námietkami o „terénnych vlnách" na
skutočnosť , že projektové dokumentácie sú vypracované autorizovanými osobami, ktoré
zohťadnili všetky aspekty. K námietkam o vysporiadaní majetkových práv a prípadnom
zamedzení přístupu ostatným vlastníkom pozemkov v danej lokalitě uvádzajú, že v zmysle
podmienok nájomnej zmluvy medzi navrhovateťom a mestom Liptovský Mikuláš po vydaní
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kolaudačného rozhodnutia sa cesta odovzdá do vlastníctva městu za 1 euro. K námietke
o existencii vysokonapáťového kábla naprieč pozemkami plánovanými na výstavbu uvádzajú,
že vysokonapáťový kábel je uložený na severnej hrané parcely č. 1250 a svojim umiestnením
nebráni výstavbě cesty a kanalizácie. Poukazujú přitom na snímok z informačného systému
Stredoslovenskej energetiky a.s. a na vyjadrenie SSE a.s., podl'a ktorého už pri projektovaní
tohto kábla sa uvažovalo s případnou výstavbou cesty, ochranné pásmo kábla je 1 m
a v projekte sa s ním počítá. K námietkam o povolení stavby v zóne aktívneho zosuvu
a k budovaniu kanalizácie v dížke 72 m laickým spósobom uvádzajú, že z pokladov dodaných
k územnému konaniu nie je možné nikde vyčítat', či bude stavba budovaná svojpomocné a
laickým spósobom. V danej lokalitě už prebehol geologický prieskum, problémom danej
lokality je spodná voda apodl'a vyjádření geológov každé dodatočné odvedenie tejto vody
prispeje k stabilizácii územia. Naviac tzv. smyková plocha je iba v min. miere ovplyvnená
kanalizačnou rýhou, nakol'ko sa nachádza v híbke 8 m. Nevedia si představit', ako móže
zaviazať stavebný úrad vykonávanie stavebných prác specializovanou firmou, skór si vedia
představit' podmienenie stavebných prác prítomnosťou geologa na začiatku výkopových prác
a zapracováním jeho případných pripomienok do stavebných prác. V závere vyjadrenia
splnomocnený zástupca navrhovateli vyslovil názor, že stavebný úrad postupoval v súlade so
zákonom, projektová dokumentácia, vyjadrenia dotknutých účastníkov konania
(pravděpodobně mal na mysli vyjadrenia dotknutých orgánov) a ďalšie podklady
zabezpečujú, že umiestnenie prístupovej komunikácie a kanalizačnej přípojky nenarušuje
bezpečnost' danej lokality. Poukazuje pri tom na skutočnosť, že celý problém je v tom, že
odvolatefom sa nepáči, že v danej lokalitě je možné realizovat' výstavbu, ktorá je povolená
územným plánom města Liptovský Mikuláš.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby abytovej politiky ako příslušný odvolací orgán
preskúmal odvoláním napadnuté rozhodnutie, porovnal jeho výrokovú aj dóvodovú časť
s platnými všeobecne závaznými právnymi predpismi, ktoré bolo v konaní potřebné
aplikovat', preskúmal celý spisový materiál, jeho podklady a konanie, ktoré mu predchádzalo
ako aj dóvody odvolania podl'a § 59 ods. 1 správného poriadku. Nezistil přitom dóvody na
jeho zrušenie.
Podia § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chránit'
dóležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je
a) rozhodnutie o umiestnenie stavby,
b) rozhodnutie o využití územia,
c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.
Podlá §37 ods. 1 stavebného zákonapodkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú
územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny,
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady
podlá § 3 a ostatné existujúce podklady podlá § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najma skutočnosti získané
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.
Podlá §37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaníposúdi návrh
predovšetkým z hládiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia
v území a jeho dósledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podlá odseku 1 a
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s
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obmedzenou schopnosťou pohybu, připadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kulturně pamiatky, ochrany
polnohospodárskeho pádného fondu, lesného pádného fondu a pod., pokial' posúdenie nepatři
iným orgánom.
Podlá §37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie
účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a yrivomienky, ktoré sú v
rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Podlá §37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení návrhu podlá
odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo předložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi
podlá odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými
požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.
Ako vyplývá z vyššie citovaných ustanovení stavebného zákona umiestňovať stavby,
meniť využitie územia a chránit' dóležité záujmy v území možno len na základe územného
rozhodnutia vydaného v územnom konaní. Ako je zřejmé z ustanovenia § 37 ods. 1
stavebného zákona závazným podkladom, z ktorého vychádza stavebný úrad pri jeho
vydávaní, je územný plán obce alebo zóny. Město Liptovský Mikuláš má spracovaný územný
plán obce. V zmysle jeho platného znenia pozemky, na ktorých má byť navrhovaná stavba
umiestnená, sú súčasťou funkčných ploch „obytné územie s převahou rodinných domov".
Navrhovaná komunikácia akanalizácia majů byť umiestnené na pozemkoch, ktoré sú
vzhl'adom na svoj tvar a súčasný spósob využitia (pol'ná cesta, kód 22 podfa údajov katastra)
předurčené na umiestnenie dopravného a technického vybavenia daného územia. Odvolací
orgán preto dospěl k závěru, že navrhované stavby požiadavkám vyplývajúcim z územného
plánu obce neodporujú, předložený návrh teda nie je v rozpore s podkladmi uvedenými v § 37
ods. 1 stavebného zákona.
V územnom konaní stavebný úrad skúma návrh z hPadiska starostlivosti o životné
prostredie apotrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dósledkov. PodFa § 37 ods. 2
stavebného zákona je stavebný úrad povinný ďalej skúmať, či návrh vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, připadne predpisom, ktoré
ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, atď. ... (§37 ods. 2 stavebného
zákona). Prihliada přitom na stanoviská avviadrenia dotknutých orgánov. ktoré sú
zodpovědné za Specifické odbory a činnosti pri ochraně veřejných záuimov podťa osobitných
právnvch predpisov. Rozsah posúdenia a rozsah požadovaných dokladov (vyjádření
dotknutých orgánov) nie je taxativně vymedzeny. ale pri ich určení vychádza stavebný úrad
predovšetkym z ustanovenia $ 126 stavebného zákona, ktoré sa tyká ochrany zložiek
životného prostredia a inych osobitných záuimov podťa toho, o aky druh stavby ide. na aky
účel sa má stavba užívat', ktoré záuimv budú stavbou dotknuté, kde je stavba umiestnená
a pod.
Podlá § 126 ods. 1 stavebného zákona ak sa konanie podlá tohto zákona dotýká záujmov
chráněných predpismi o ochraně zdravia 1'udu, o utváraní a ochraně zdravých životných
podmienok, vodách, o ochraně prírodných liečebných kúpeláv a prírodných liečivých zdrojov,
o ochraně polnohospodárskeho pádného fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o
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opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochraně a využití nerostného bohatstva, o kultúrnych
pamiatkach, o štátnej ochraně prírody, o požiarnej ochraně, o zákaze biologických zbraní, na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o
vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jádrových zariadení, o prevencii
závažných priemyselných havárií, o správě štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o
dráhách, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbě, o energetike, o tepelnej energetike, o
elektronických komunikáciách, o veřejných vodovodoch a veřejných kanalizáciách, o civilnej
ochraně, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správě, rozhodne stavebný úrad na
základe závazného stanoviska dotknutého orgánu podVa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky
podVa osobitných predpisov.
Podlá § 140a ods. 1 stavebného zákona dotknutým orgánom podlá tohto zákona je
a) orgán verejnej správy, ktorý je správným orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126
ods. 1, ak konanie podlá osobitného předpisu upravujúceho jeho posobnost' je súčasťou
konania podlá tohto zákona, má naň nadvázovať alebo s ním súvisí,
b) obec, ak nie je stavebným úradom podlá tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo
stavby na jej území okrem stavby dialnice a cesty pre motorové vozidlá,
c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to
ustanovuje osobitný předpis.
Podlá § 140b ods. 1 závazné stanovisko je na účely konaní podlá tohto zákona
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správný úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho
záujmy chráněné osobitnými predpismi, ktorý je ako závazné stanovisko upravený v
osobitnom předpise. Obsah závazného stanoviska je pre správný orgán v konaní podVa
tohto zákona závazný a bez zosúladenia závazného stanoviska s inými závaznými
stanoviskami nemóže rozhodnúť vo veci.
Kumiestneniu navrhovanej stavby sa vyjádřili dotknuté orgány podPa § 140a ods. 1
písm. a) a c) stavebného zákona. Tieto orgány v rozsahu svojej posobnosti posúdili
navrhovaná stavbu z hFadiska záujmov chráněných osobitnými predpismi v zmysle § 126 ods.
1 stavebného zákona. K posudzovanej stavbě zaujali kladné stanoviská, čo vyplývá
z podkladov, ktoré sú súčasťou správného spisu. Stavebný úrad na tieto závazné stanoviská
poukázal v územnom rozhodnutí a zároveň zaviazal navrhovatePa povinnosťou případné
podmienky dotknutých orgánov vyplývajúce ztýchto stanovísk respektovat'. OU Žilina
dospěl k závěru, že týmito dokladmi s poukázáním na ust. §126 ods. 1 a 140b ods. 1
stavebného zákona {...stavebný úrad rozhodne len na základe závazného stanoviska
dotknutého orgánu
, .... obsah závazného stanoviska je pre správný orgán v konaní podlá
stavebného zákona závazný...) navrhovatel' preukázal, že umiestnenie navrhovanej stavby v
území nie je v rozpore s veřejnými záujmami. Naopak, jej umiestnenie v území je
nevyhnutné vzhPadom na budúce užívanie daného územia podPa územného plánu obce, keďže
jestvujúca cesta (poPná cesta) svojimi parametrami požiadavkám podPa ust. § 7 (Připojenie
stavby na pozemné komunikácie) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
nevyhovuje.
Odvolací orgán ďalej posúdil námietky odvolatePov uvedené v odvolaní a dospěl
k závěru, že tieto sú neopodstatněné. Námietky vyslovené v odvolaní súvisia predovšetkým
s uskutečňováním budúcich stavieb, pričom podmienky pre uskutočnenie a budúce užívanie
stavby určuje stavebný úrad až v stavebnom povolení. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa
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stavba len umiestňuje, t.j. určuje sa pozemok, na ktorom bude stavba umiestnená vrátane
podmienok súvisiacich sjej umiestnením. Uzemným rozhodnutím sa ešte nezakládá právo
stavbu uskutočniť. Rozhodnutie o umiestnení stavby je podklad pre podanie žiadosti
o stavebné povolenie. Až stavebným povolením sa zakladá právo stavebníka stavbu
uskutočniť. V stavebnom konaní už stavebný úrad podrobné skúma súlad navrhovanej stavby
s veřejnými záujmami vyplývajúcimi z osobitných predpisov, takisto skúma, či projekt stavby
předložený v stavebnom konaní, ktorý už musí byť spracovaný v podrobnejšom rozsahu (v
rozsahu podia § 9 vyhlášky č. 453/200Z.Z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona), zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. V stavebnom konaní stavebný
úrad aj skúma, či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby a tiež aj to (čo požadujú
odvolatelia v odvolaní), či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávněná na uskutočňovanie
stavby (§ 62 ods. 1 písm. d) - ak zhotovitel' stavby bude určený až vo výberovom konaní,
stavebník oznámí zhotovitelá stavby stavebnému úřadu do patnásť dní po skončení
výběrového konania). Ak by sa až v rámci stavebného konania zistilo, že uskutočnením alebo
užíváním stavby by sa mohli ohrozit' veřejné záujmy chráněné stavebným zákonom a
osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohrozit' práva a oprávněné záujmy
účastníkov vo váčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť
o stavebné povolenie zamietne (§ 62 ods. 4 stavebného zákona).
Odvolací orgán ďalej dáva odvolateťom do pozornosti, že potřeba uskutočnenia
predmetnej pozemnej komunikácie, ktorá bude po jej skolaudovaní převedená podFa
zmluvných podmienok dojednaných vnájomnej zmluve č. 750/2015/Práv zo dňa 28.8.2015
uzavretej medzi Mestom Liptovský Mikuláš a navrhovateťom za cenu 1 euro do vlastníctva
Města Liptovský Mikuláš vyplývá, ako už bolo vyššie spomenuté, z funkčného využitia
daného územia podťa platného územného plánu obce. Námietky proti navrhovanému využitiu
územia si mohli odvolatelia uplatnit' v procese obstarávania územného plánu, nie až
v územnom konaní o konkrétnej stavbě. Podťa § 37 ods. 3 stavebného zákona na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, už
stavebný úrad a neskór aj odvolací orgán prihliadať nemóže.
Reaguj úc na ostatné námietky odvolateťov odvolací orgán ďalej uvádza, že
dokumentácie pre územné rozhodnutie (komunikácia + kanalizácia), ktoré sú přílohou návrhu
na vydanie územného rozhodnutia, vypracovali oprávněné osoby v zmysle § 45 ods. 2 a 4
stavebného zákona, a to autorizovaní stavební inžinieri v odbore konštrukcie inžinierskych
stavieb. Tieto osoby podťa § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedajú za správnost'
a úplnost' vypracovania dokumentácie. V ďalšom stupni procesu povoťovania předmětných
stavieb zodpovedajú projektanti aj za realizovateťnosť projektu stavby (dokumentácie pre
stavebné povolenie). S poukázáním na uvedenú skutočnosť odvolací orgán dospěl k závěru,
že nie je dóvod na zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia, najma keď
dokumentácie pre územné rozhodnutie boli predmetom posúdenia dotknutých orgánov,
ktoré k předloženému návrhu zaujali kladné stanoviská. V súvislosti s námietkou o existencii
vysokonapáťového kábla odvolací orgán poukazuje na stanovisko SSE - Distribúcia a.s.
Žilina č.4300013081 zo dňa 9.4.2015 k stavbě „Rekreačný dom" obj. „Přípojka NN +
přístupová cesta", v ktorom tento dotknutý orgán poukázal na existenciu podzemných
káblových vedení VN v správě SSE-D a.s. a zaviazal navrhovateťa povinnosťou dodržať ich
ochranné pásmo 1 m a takisto povinnosťou presnú trasu týchto podzemných káblových
vedení vytýčit' pracovníkom SSE-D a.s. V rámci stavebného konania je stavebný úrad
povinný touto podmienkou dotknutého orgánu zaviazať stavebníka v stavebnom povolení v
závazných podmienkach uskutočňovania stavby.
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K námietke odvolatďov o spósobe doručovania písomností OÚ Žilina uvádza, že
doručovanie veřejnou vyhláškou stavebný zákon ako osobitný zákon pripúšťa, a to v případe
liniových stavieb, kedy sa tento spósob doručovania uplatňuje vždy, ďalej v odóvodnených
prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, či stavbách s vel'kým počtom účastníkov konania.
Podia § 26 ods. 1 správného poriadku doručenie veřejnou vyhláškou použije správný
orgán v případe, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaV to
ustanovuje osobitný zákon.
Podlá § 26 ods. 2 správného poriadku doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že
sa písomnosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správného orgánu. Posledný den tejto
lehoty je dňom doručenia. Správný orgán zveřejňuje písomnosť súčasne iným spósobom v
mieste obvyklým, najma v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správného
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Podlá §36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej
stavby alebo v odóvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veťkým počtom
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
územného konania veřejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania
veřejnou vyhláškou aj v případe, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
Podlá § 42 ods. 2 stavebného zákona veřejnou vyhláškou sa oznámi územné
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odóvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť
rozsiahlej stavby, stavby s veťkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití
územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spósobom v mieste obvyklým. Posledný den tejto
lehoty je dňom doručenia.
Podlá § 139 ods. 3 stavebného zákona liniovými stavbami sú na účely tohto zákona
najma
a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
b) dialnice, cesty a miestne komunikácie,
c) stavby dráh,
d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektřiny,
e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
j) vedenia elektronickej komunikačnej siete,
g) letiská,
h) přístavy.
S poukázáním na ust. § 139 ods. 3 stavebného zákona predmetom tohto územného
konania sú liniové stavby. Z ust. § 36 ods. 4 a § 42 ods. 2 stavebného zákona vyplývá pre
stavebný úrad povinnost' (nie možnost') oznámit' účastníkom konania začatie územného
konania o líniovej stavbě a takisto oznámit' územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
veřejnou vyhláškou (stavebný úrad oznámi a nie stavebný úrad móže oznámit'). Ak sú na tento
spósob doručovania písomnosti splněné podmienky ako v tomto případe, keďže sa jedná
o líniovú stavbu, potom už neprichádza do úvahy inv postup doručovania písomností
účastníkom konania, a to do vlastných rúk s opakovaným doručováním. Aj námietky
odvolatel'ov súvisiace s doručováním preto považuje odvolací orgán za neopodstatněné.
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Podia § 46 správného poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými
predpismi, musí ho vydať orgán na to příslušný, musí vychádzať zo spoláhlivo zisteného stavu
veci a musí obsahovat'predpísané náležitosti.
Podlá § 59 ods. 1) správného poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, připadne zistené
vady odstráni.
Podlá odseku 2), ak sú pre to dóvody, odvolací orgán rozhodnutie změní alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby abytovej politiky po oboznámení sa s dóvodmi
odvolania a preskúmaním napadnutého rozhodnutia, jeho porovnáním s platnými zákonmi a
všeobecne závaznými predpismi platnými v čase rozhodovania nezistil také porušenie zákona,
pre ktoré by bolo potřebné rozhodnutie zrušit'. O odvolaní preto rozhodol tak, ako je vo
výroku tohto rozhodnutia vyslovené.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podl'a § 59 ods.4 správného poriadku nemožno
ďalej odvolat'. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podl'a příslušných ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku.

Doručí sa:
Toto rozhodnutie sa oznámi účastníkom konania (§ 34 stavebného zákona - navrhovatel',
známe i neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnické alebo iné práva k pozemkom
alebo stavbám, ako aj ksusedným pozemkom a stavbám móžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté) podl'a § 26 ods. 2 správného poriadku veřejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Města Liptovský Mikuláš, na úradnej tabuli Okresného úřadu Žilina,
odboru výstavby a bytovej politiky a na internetovej stránke Okresného úřadu Žilina.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Na vedomie:
1. Ján Račko, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš,
2. Ing. Naděžda Droppová, Stošice 826, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - splnomocnený zástupca
navrhovatďa
4. Město Liptovský Mikuláš, stavebný úrad + spis
Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:
Vyvesené dňa:

2 5 -04- 2016

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

1 0 -05- 2016
Zvesené dňa:

ME8T9KÝ ÚRAD
*31 40 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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