MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/1164/2019/Mu

V čadci dňa 11.07.2019

ROZHODNUTIE
0 PREDLIENi PLATNOSTI STAVEBNEHO POVOLENIA

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušny podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), na podklade žiadosti o prediženie platnosti stavebného povolenia, ktorú podal
Stredoslovenski distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina
(d'alej len "stavebnik"), podra § 67 ods. 2 a 69 ods. 1 stavebného zákona
predlžuje
1. platnost' stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Čadca dňa 25.05.2017 pod C".j.
VD/1110/2017/Mu na stavbu" 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete" (d'alej len "stavba")
na pozemkoch v katastrálnom Azemf čadca a v katastrálnom Azemi Raková (liniová stavba),
2. lehotu výstavby pre stavbu " 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete" (d'alej len "stavba") na
pozemkoch v katastrálnom Azemi Čadca a v katastrálnom Azemf Raková (lfniová stavba),

Stavebné povolenie plat! do 31.12.2021. Stavebnč povolenie nestrati platnosr, ak bude
počas tejto lehoty stavba začatá. Lehota výstayby bude 2 roky od začatia realizácie stavby.
Ostatné podmienky uvedenč v stavebnom povoleni 6. j. VD/1110/2017/Mu zo dňa
25.05.2017 zostávajti nad'alej v platnosti.
Rozhodnutie o nimietkach a pripomienkach ňčastnikov konania:
Námietky ani pripomienky AčastrUkov konania neboli v konani vznesené.
OD6VODNENIE
Stavebrnk: Stredoslovenská distribučná., a.s., Fri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podal
žiadosf :
1. prediženie platnosti stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Čadca dňa 25.05.2017 pod č.j.
VD/1110/2017/Mu na stavbu " 8998 čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete" (d'alej len
"stavba") na pozemkoch v katastrálnom Azenil Čadca a v katastrálnom Azemi Raková (liniová
stavba),
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2. prediženie lehoty výstavby pre stavbu" 8998 čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete" (d'alej
len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom územf. Čadca a v katastrálnom územi. Raková (liniová
stavba),
Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydand stavebné povolenie pod č.j.
VD/1110/2017/Mu zo dňa 25.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.06.2017.
Vzhradom k tomu, že stavebník nezačne so stavebnymi prácami, požiadal o prediženie
platnosti stavebného povolenia a zároveri požiadal o prediženie lehoty vystavby pre predmetná stavbu.
Ako dôvod uviedol, že stavba nebola zaradená do investičného plánu SSD.
Vzhradom k tomu, že tunajšiemu stavebnému úradu sú dostatočne známe pomery staveniska
a žiadosf poskytovala dostatočný podldad pre posúdenie zmeny stavby, podra § 61 ods. 2 stavebného
zákona stavebný úrad upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania. Očastnici konania a dotknuté
orgány mohli nahliadnuť do podkladov pre vydanie rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade a svoje
námietky uplatniť najneskôr do 7 dni odo dŕia doručenia ozndmenia. Zároveŕi boll upozerneni, že na
neskôr podané námietky nebude stavebný Arad prihliadať a podra § 42 ods. 4 stavebného zákona
v odvolacom konani sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'.
V priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania a dotknutych orgánov vznesené žiadne
námietky ani pripomienky.
Stavebny úrad posúdil davody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za
ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, vyhovel žiadosti o prediženie jeho
platnosti.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf v znenf neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dŕía jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, vystavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

ng. Jan GURA
pr átor mesta
710
Dorn& sa:
tastnici konania
1. Stredoslovenskd distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

vlastníci stavieb a pozemkov v lokalite Čadca, Milošová - Raková, ktorých vlastnicke alebo iné
práva môžu byť stavbou priamo dotknuté - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 69 ods.2
stavebného zákona sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.
vlastnici susedných pozemkov a stavieb v lokalite Čadca, Milošová - Raková, ktorých vlastnicke
alebo iné práva môžu byť stavbou dotknuté - nakorko sa jedná o liniovd stavbu v zmysle § 69 ods.
2 stavebného zákona sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.
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Dotknuté orgány
4. MsfJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. MsĹJ Čadca, referát dopravy
6. MsĹJ Čadca, referát správy majetku
7. Obec Raková, Obecný úrad, 023 54 Raková
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku slap. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova slap. č. 91, 022
01 čadca
11.Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. 6. 91, 022 01 Čadca
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
13. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina
15. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
16. SPP - distribncia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deft
lehoty vyvesenia je dtlom doručenia.
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Pečiatka a podpis organu, ory po • zuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v platnom zneni položky 60apism. g) vo výške 100,00 eur
boluhradený.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankovč spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariatamestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01

