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Oznámenie o začatí spojeného: územného a stavebného konania podľa § 36 a 61 ods. 1 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní-a stavebnom poriadku Istavebný zákon! v platnom znení
a nariadenie ústneho konania.

Na žiadosť stavebníka: MTS a.s., Palárikova 1761, 022 01 Čadca, Mesto Čadca, ako
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.S0Í1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku Istavebný zákon! v platnom znení, v súlade s § 36 a 61 ods.l a 3
stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania o povolení
stavby

" Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia
na okruhu PK 17, Čadca"

na pozemkoch v k.ú. Čadca ako je uvedené v situácii umiestnenia stavby, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia. Súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

03. 09. 2013 o 09.00 hod.
na Mestskom úrade v Čadci, malá zasadačka - l. poschodie Č. dv. 18.

Projekt nadväzuje na pokračovanie modernizácie= rekonštrukcie vonkajších tepelných
potrubných rozvodov v meste Čadca. Tepelný okruh PK17 sa nachádza na ul. Moyzesová,
Štúrova a Nábrežie. V plynovej kotolni je pripravované teplo vpodobe vykurovacieho média
(ÚK) a teplej vody (TV), ktoré je distribuované cez vonkajšie sekundárne potrubné rozvody
(štvorrúrový systém vedený v neprieleznom žb. Podzemnom kanále) pre jednotlivé
zásobované objekty - bytové domy. Pod rekonštrukciou a opravou sa rozumie vybudovanie
nového štvorrúrového, bezkanálového, predizolovaného potrubného systému, ktorý nahradí
existujúce štvorrúrové potrubné rozvody vetvy vedúcej k bl. 13 a 14. Vetva vedúca
k bytovému domu bl. Č. 1833 bola rejkonštruovaná už skorej. Trasa bude vedená prevažne
sídliskovou zeleňou, pričom križuje miestne komunikácie a chodníky.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných dní,
najneskôr však pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada.

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 36
ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasia. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlži.



Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 'lehote, hoci
uplatnené mohli byť.

Ak' sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa
§ 26 ods. 2, zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskéhoúradu v Čadci.
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1/2. C,<·
Ing. Milan URA
primátor mesta-61·

Doručuje sa účastníkom konania:
1. MTS a.s., Palárikova 1761,02201 Čadca
2, Ing. Jozef Fríbort, Alej 580,90841 Šaštín - Stráže - projektant
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Doručuje sa dotknutým orgánom:
1. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977, 022 O 1 Čadca
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
3. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci.'A. Hlinku 4, 022 O1 Čadca
4. SeVaK a.s., Bôrickácesta 1960, 010 57 Žilina
5. SSE a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 0104iŽilina
6. SPP - distribúcia a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina
7. OSBD, Gočárova 252,02201 Čadca
8. Byty Čadca s.r.o., Májová 1107, 02201 Čadca
9. Slovak Telekom, a.s. ReSI, Poštová 1, 010 01 Žilina
10. Obvodný úrad ŽP v Čadci, Horná 2483,02201 Čadca
ll . MsÚ Čadca, odd. ekonomické a správy' majetku
12. MsÚ Čadca, odd. dopravy, ÚP a SP - referát dopravy

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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