
MESTO ~ ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ~ADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebneho poriadku a dopravy  

Váš list ~islo/zo d~a Nage ~islo  Vybavuje/linka  V &del d~a 
VD/5010/2017/Mu  Ing.Mur~ová/4302214  04.01.2018 
~.zázn. VD/251/2018/Mu 

OZNAMENIE 
0 OBOZNAMEM S PODKLADMI ROZHODNUTIA 

Stredoslovenská energetika - Distrib~cia, a.s., Pri Raj~ianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje LASTA SK s.r.o, Byt~ická 16, 010 01 Žilina 

(d'alej len "navrhovater") podal d~a 25.07.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestneni stavby: 

SOK na vedeni 22 kV V153 
(~sek p.b. 144 V404 - TR ~adca) 

na pozemkoch v k.ú. ~adca (liniová stavba). Uvedeným driom bolo za~até územné konanie. Dria 
18.08.2017 navrhovater upravil svoj návrh. Na zálclade upraveného návrhu Mesto ~adca, ako stavebný 
úrad prislušný podra v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo za~atie 
územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym ú~astnikom konania a sú~asne 
nariadilo za ú~elom prerokovania návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zis~ovanim na deri 
16.10.2017 (pondelok) o 9.00 hodine so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v ~adci - maid. 
zasada~ka I. posch. ~.d. 18. 

Z výsledkou ústneho konania bolo konštatované, že stavebnik je povinný dopini~~ stavebnanu 
úradu súhlas vlastnika pozemku p.~. CKN 13497/3, 13497/6 v k.ú. ~adca. Nakorko nedošlo k dohode 
medzi investorom stavby a vlastnikom hore uvedených pozemkov, investor stavby prepracoval návrh 
umiestnenia stavby a tým nedochádza k novému záberu na pozemkoch p.~. CKN 13497/3, 13497/6 
v k.ú. Cadca (nevyžaduje sa preukázanie súhlasu vlastnika). 

Na stavebný úrad bola d~a 03.01.2018 predložená upravená Projektová dokumentácia. 
Stavba obsahuje: 

Investor stavby SSE — D a.s. Žilina pripravuje vybudovanie optického .vedenia medzi vedenim 
1x400 kV V404 Varin — Nošovice (spojovacia krabica na p.b. 144) a rozvodriou 110 kV ~adca. 
Optické vedenie medzi rozvodriou ~adca a spojovacou krabicou na p.b. 144 vedenia zvláš~~ vysolcého 
napätia V404 bude pozostáva~~ z 3 ~asti. Prvá 'Oast' bude realizovaná úložným optickýrn káblom od 
optického rozvádza~a v TR ~adca po p.b.1 vedenia 22kV ~. 153, druhá ~asf bude tvorená 
samostatným optickým káblom, ktorý bude zavesený na existujúcom vzdušnom vedeni 22 kV 6. 153. 
Tu bude SOK inštalovaný od p.b.1 po p.b.19, kde prejde do zeme. Potom prejde zo zeme na p.b.145 
vedenia zvn V404, kde bude inštalovaná nová spojovacia krabica. Tretia ~as~~ pozostáva s KZL, ktoré 
v rozpag p.b.144-145 vedenia V404 nahradi .p6vodné zemné lano. Potom sa nové KZL spoji 
s existujúcimi KZL v novej spojovacej krabice na p.b. 144 vedenia V404. Realizáciou stavby sa 
vyrieši optické napojenie rozvodne ~adca po~as rekonštrukcie hlavného vedenia V7855/603/604. 
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Z uvedeného dôvodu stavebný nrad oznamuje nové skuto~nosti v konani a síi~asne nariad'uje 
za n~elom prerokovania upraveného návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deft' 

29.01.2018 (pondelok) o 9.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom tirade v ~adci - malá zasada~ka I. posch. ~.d. 18. 

tj~astnici fizemného konania matt svoje námietky uplatnif najneskôr pri ústnom pojednávani, inak sa 
na ne nebude prihliada~. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. 
~i~astnici konania mau nahliadnuf do podkladov rozhodnutia (Mesto ~adca, Mestsky úrad, I.posch. 
~.dv.15). 

Pou~enie: 
tj~astníci konania sa mau pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne 

navrhmif ich dopinenie. 

Ak Si niektorý z fi~astnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predlolif 
pisommi pinú moc toho fi~astrifka konania, lctorý sa dal zastupovaf. 

Navrhovater na fistnom konanf preukáže vlastnicke, alebo iné právo k pozemkom dotknutých 
stavbou. 

ng. ,7n GURA 
pri átor mesta 

Dorn& sa: 
t~astnici konania 
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Raj~ianke S~p. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
2. LASTA SK s.r.o, Byt~ická ~úp. 6. 16, 010 01 žilina 
3. Slovenská správa ciest, Investi~ná vystavba a správa ciest, M.Rázusa stip. ~. 104, 010 01 Žilina 
4. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite ~adca U Sihelnika, U Juroši, 
Podzávoz 

Nakol'ko sa jedná o ~íniovú stavbu s verkým po~tom fi~astnikov konania, týmto sa oznámenie 
doru~uje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie mug 
by~~ vyvesené po dobu 15 diií na úradnej tabuli Mestského firadu v ~adci. 

Dotknuté orgány 
5. Mslj ~adca, oddelenie ekonomické a správy majetku 
6. Mst ~adca, oddelenie životného pro stredia a odpadového hospodárstva 
7. Mslj ~adca, refer& dopravy 
8. Národná diarni~ná spolo~nos~, a.s., Dtibravská cesta sítp. 6. 14, 841 04 Bratislava 
9. Okresné riaditerstvo Hasi~ského a záchranného zboru v ~adci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01 
~adca 
10. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresny dopravný inšpektorát ~adca, Palárikova súp. 6. 
977, 022 01 ~adca 
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11. Olcresný Arad ~adca, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácif, Palárikova súp. ~. 91, 022 
01 ~adca 
12. Okresny Arad ~adca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. ~. 91, 022 01 ~adca 
13. Olcresný Arad ~adca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. ~. 91, 022 01 ~adca 
14. Okresný nrad ~adca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova snp. ~. 95, 022 01 ~adca 
15. Okresny Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská snp. ~. 1613, 
011 95 žilina 
16. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 ~adca 
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., B6ricka cesta súp. ~. 1960, 010 57 Žilina 
18. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. ~. 1, 010 01 Žilina 
19. Slovenská správa ciest, Investi~ná vystavba a správa ciest, M. Rázusa súp. ~. 104, 010 01 žilina 
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. ~. 44, 825 19 Bratislava 
21. Stredoslovenská energetika - Distribncia, a.s., Pri Raj~ianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
22. železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo Žilina, 1. mája súp. ~. 34, 010 01 žilina 
23. železnice Slovenskej republiky, Odbor expertízy, Klemensova stip. ~. 8, 813 61 Bratislava 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni speksobom v mieste obvyklom, posledný de~i 
lehoty vyvesenia je driom doru~enia. 

VYVESENt DNA: 4.  -?()  ZVESENt D~A.   
I 

Tel.: 041/4332301-4 I~O: 313971  Bankové spojenie: V~JB, a.s., ~adca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk  
Fax: 041/4302218  DI~: 2020552974  ~. ú.: 7224-322/0200  Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky úrad ~adca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01 
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Zodpovedný projektant:  A  /)  ' 
I ng. Halan  'q, 61/1n 

Vypracoval: 
Mgr. Pavelka  4--,___- __ 

Schvahl; 
/----- I ng . Sersen 

~adca - SOK na vedeni 22 kV V153 
(montáž SOK v Ciseku p. b. 144 V404 - Rz ~adca) 
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