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oddelenie výstavby, tízemného piano\ ania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Nage čislo
VD/3059/2018/Mu
č.zázn. VD/29456/2018/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
27.06.2018

OZNAMENIE
0 ZAČATi KOLAUDAČAHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Stredoslovenská distribučni, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorčho zastupuje Elspol - SK, s.r.o., 1.',..Štúra 778/46
(d'alej len "navrhovater") dňa 20.06.2018 podal návrh na kolaudáciu stavby:
9298 - Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (liniova stavba). Uvedeným driom bolo začaté kolaudačné
konanie.
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/2985/2016/Mu dňa 21.02.2017
stavebné povolenie.
Stavba obsahuje:
Stavba bola realizovaná v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková. D6vodom rekonštrukcie bol zlý fyzický
stay vedenie, ktoré vykazovalo časté poruchy. Stavba tvori jeden celok, ktorý v sebe zahŕrial výmenu
holých AlFe vodičov za Retilens, monta nového vedenia Retilens, výmenu podperných bodov,
rekonštrukciu NN vždušných a zemných pripojok. Dižka rekonštruovaného vedenia je 1963 m, dižka
závesného kábla je 374 m.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým žnámym účastnikom konania a súčasne nariad'uje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deii
23.07.2018 (pondelok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
ečastnici kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie m6žu svoje námietky uplatnit'
najnesk6r pri ústnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadaf. fJčastnici konania m6žu
nahliadnuf do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné hodiny).
K tistnemu pojednávaniu navrhovatel' predloži:
• Doklad o vytýčeni stavby
• Doklady o výsledkoch predpisaných slalšok a merani.
• Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
• Projektovú dokumentáciu overenú stavebnýrn úradom v stavebnom konani
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• Výkresy s vyznačenim zmien, ku kton'im došlo počas uskutočilovania stavby.
• Zápis o odovzdarif a prevzati stavby, pokiar bol spisaný.
• Doklady o overenf požadovaných vlastnosti výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
• Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
Poučenie:
Dčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne
navrhrulf ich dopinenie. Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi
predložif pisommú pinú moc toho Ačastnika konania, ktorýr sa dal zastupovat'.
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Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke snp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Elspol - SK, s.r.o., E.Štúra sdp. č. 778/46, 029 01 Nárnestovo
3. Obec Raková, Obecný Arad, 023 54 Raková
4. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, U Buty - Raková
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podra § 26
ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na
dradnej tabuli Mestského Aradu v Čadci a Obecnom &ale na Rakovej.
Dotknuté orgány
5. Inšpektorát práce žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina
6. MsU Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Mst Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadei, Andreja Hlinku sflp. 6. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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Tel.: 041/4332301-4
Bankovč spojenie: VOB, as., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
IČO: 313971
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

