MES TO CADCA
MESTSICÝ ĹTRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, fizemnčho plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Naše čislo
VD/4335/2018/Mu
č.zazn. VD/39518/2018/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
13.11.2018

OZNAMENIE
0 ZAČATi KOLAUDAčNt110 KONANIA A
NARIADENIE fTSTNEHO POJEDNAVANIA
Mestská teplárenská spoločnose a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater") dria 24.09.2018 podal ndvrh na kolaudáciu stavby:
Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7 (SO 45)
na pozemkoch v k.ú. Čadca. Uvedeným driom bolo zariaté kolaudačné konanie.
Na uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. Výst. 1387/2007/Mu dria 20.12.2007
územné rozhodnutie a pod č.j. VD/4746/2016/Mu dria 03.10.2016 stavebné povolenie (stavebný objekt
SO 45).
Stavba obsahuje:
Projekt nadvdzoval na pokračovanie modernizácie — rekonštrukcie vonkajšfch tepelných
potrubných rozvodov v meste Cadca. Mesto Čadca pod č.j. Výst. 1387/2007/Mu dria 20.12.2007
vydalo územné rozhodnutie na stavbu: Modernizácia vonkajšich tepelných rozvodov na sidlisku Žarec
— Čadca. Postupne bola realizovaná rekonštrukcia vonkajšich potrubných rozvodov na tepelných
okruhov kotolni PK5, PK4, PK9. Tepelný okruh PK7 je rozdelený na:
• sekundárny teplovod (štvorrúrový systan), cez ktorý sú zásobované teplom (ústredné loarenie
a TV) objekty č. 41, 42, Domov d6chodcov a v rámci inej stavby (SO 113 Teplovodná prfpojka)
bude i trojica nových bytových domov (t.č. realizovaná stavba),
• horúcovod ktorý zásobuje teplom spoločné objekty ZŠ a ZUŠ na ul. M.R.Štefánika.
Pod rekonštrukciou a opravou tepelného okruhu PK7 sa rozumelo vybudovanie štvordrového,
bezkanálového, predizolovaného potrubného systému, ktorý nahradi existujfice štvorrúrové potrubné
rozvody a vybudovanie nového dvojrúrového, bezkanálového, predizolovaného horncovodného
potrubného rozvodu pre ZŠ na M.R.Steanika. Trasa teplovodu a horncovodu je vedená prevalne
sidliskovou zeleriou tvorenou najmä trávnatými plochami, pričom križuje chodniky.
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 45 Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prishišný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenim § 80 stavebného zákona oinamuje začatie kolaudačného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetlOn známym Učastnikom konania a sfičasne nariad'uje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deri
10.12.2018 (pondelok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
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Očastnici kolaudačného konania a dotlututé orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatnif
najneskôr pri Astnom pojednávanf, inak sa na ne nebude neprihliadat'. fTčastnfci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom tirade v Čadci. Očastrifci konania sa môžu pred
vydanfm rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, prfpadne navrhmlf ich dopinenie. Al( Si niektorý z
Učastnikov konania zvolí svojho zástupcu, tento musi predložif pfsomml pinú moc toho fičastnika
konania, ktorý sa dal zastupovaf.
Navrhovater predložf stavebnému úradu kladné stanoviská dotknutých orgánov ku kolaucläcii
predmetnej stavby.

MESTO ČADCA

Ing. Milan RA
primitor mesta

Doruči sa:
tičastnici konania
1. Mestská teplärenská spoločnosf a.s., Palárikova
č. 88, 022 01 Čadca
2, vlastnici bytov a nebytovYch priestorov na sidl. Žarec (Činsky mar)
NakoFko sa jedná o líniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podFa § 26
ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 drif na
tžradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
3. Inšpektork práce žilina, Hlavná. sap. 6. 2. 010 09 žilina
4. Okresny firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
5. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Cadca
Prizvani
6. Ms11 Čadca, referát dopravy
'
referk sprdvy majetku
7. MsfJ Čadca,
8. MsfT Čadca, referk životneho prostredia a odpadoveho hospodárstva
9.Ing. Jozef Fribort, Alej súp. 6. 580, 908 41 Šaštfn - Stráže
10. Byty Čadca s.r.o., Májová sap. č. 1107, 022 01 Čadca
11. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. 6. 252, 022 47 Čadca

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 &Li spôsobom v mieste obvyklom, posledny
deft lehoty vyvesenia je dižom doručenia.
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