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MESTSKY URAD V CADCI
oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a

služieb

Váš list čísle/zo dňa Naše číslo
VD/886/2017/Mu
č.zázn. VD1l890/20 17/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
25.01.2017
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OZNAMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉllO. -KQNANIA A

NARIADENIE ÚSTNEHO POJKDNÁVANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., PriRajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Prelmont - elektro, s.r.o., Sládkovi~,pya,,197~, 022 01 Čadca
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(ďalej len "navrhovatel"') dňa 23.01.2017 podal návrh na kolaudáciu stavby:

8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberateÍov z TS 153/ts/504

(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté
kolaudačné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/4754/2015/Mu dňa 03.09.2015
stavebné povolenie.

Stavba obsahuje:
Stavba bola realizovaná v k.ú. Čadca. Účelom stavby bolo zrušenie existujúcej trafostanice TS

153I1s/504, presmerovanie VN a NN vývodov z nej vyvedených a zabezpečenie dodávky elektrickej
energie zo susednenj trafostanice 153/ts/503, ktorej výkonová rezerva to umožňuje.

Členenie stavby:
SO Ol: Úprava existujúceho zemného káblového vedenia VN
SO 02: Úprava existujúcich zemných káblových vývodov NN z TS 153/ts/504 aTS 153/ts/503
PS 201: Demontáž technologickej časti ťrafostanice TS 153/ts/504

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

21.02.2017 (utorok) o 09.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude neprihliadať. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné hodiny: Po a St 8 - 17).
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K ústnemu pojednávaniu navrhovatel' predloží:
• Doklad o vytýčení stavby.
• Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní.
• Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
• Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní
• Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
• Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
• Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
• Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Poučenie: .... ~..._.._.,_.- ...
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnút'
ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložit'
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovat'.
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Doručí sa:
Účastníci konania .
l. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, .a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O l O 47 Žilina
2. Prelmont - elektro, s.r.o., Sládkovičova súp. č. 1972,022 Ol Čadca
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, Kýčerka

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 Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol
Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a po; s orgánu, ktorý potvrdzuje vyvresenie a zvesenie
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