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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIAA NARIADENIE ÚSTNEHO

POJEDNÁ VA'NI-A, ..··
~ 'o ,o- s. .;

Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova 88
(ďalej len "navrhovatel"') dňa 24.01.2014 podal návrh na kolaudáciu stavby:

"Rekonštrukcia a oprava vonkajšíchtepelných rozvodov TVa kúrenia
na okruhu PK 17,(3adca"',:,.

na pozemkoch v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Projekt nadväzoval 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 v podobe 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 rozumelo 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 zrekonštruovaná už skorej.
Trasa je vedená prevažne sídliskovou zeleňou, pričom križuje miestne komunikácie a chodníky.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa.S, 117 zákdria 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

12.03.2014 (streda) o 9.00 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 na Mestskom úrade v Čadci.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:
• Doklad o zameraní 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 oodovzdaní a prevzatí stavby, pokial' bol spísaný.
• Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
• Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

•
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Poučenie:
.'Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne navrhnút'
ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

,---------\ .

v~·. vJ. (~---MESTO. C@fA. ~.,,"~_.::,.:~_......Ing. MIlan GURA
~ ,,:,.__ -6]-:;;.>' primátor mesta .

Doručí sa:
Účastníci konania ' ',' '.
l. Mestská teplärenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 Ol Čadca
2. Mesto Čadca v zastúpení primátorom mesta
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa kolaudovaná stavba týka v lokalite Čadca - ul. Moyzesová,
Štúrova a Nábrežie

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, O lO 09 Žilina
5. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 Ol
Čadca ' '.
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. č. 2483, 022 Ol Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O1 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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