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O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA
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Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, Vám oznamuje, že v zmysle § 39a
odst.4 stavebného zákona spája územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.
Stavba: 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie
na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba)

odberatel'ov

z TS 153/ts/504

Stavba obsahuje:
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca. Účelom stavby je zrušenie existujúcej trafostanice TS
153/ts/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:
SQ 01: Úprava existujúceho zemného káblového vedenia VN
..
SO 02: Úprava existujúcich zemných káblových vývodovNN z TS Í53/ts/504 a TS 153/ts/503
PS 201: Demontáž technologickej časti trafostanice TS 153/ts/504
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov pre vydanie stavebného
povolenia na tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia.
Na neskôr podané námietky nebude stavebný úrad prihliadať. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlži.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

t/Jl.

Ing. Milan 'U~"'-"1
primátor mesta
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O 1O 47 Žilina
2. INGO s.r.o., Radová súp. č. 1080/28, O 1O 03 Žilina
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca UHluška

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 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 .
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Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy
5. MsÚ Čadca, referát správy maj etku
..
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hcspodérstva
v_:, . . _,'
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vCadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikava súp. Č.
977, 022 O 1 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikava súp. Č. 91, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikava súp. Č. 95, 022 O 1 Čadca
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 10 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1, O 1O O 1 Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
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Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom vmieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia .

VYVESENÉ DŇA:

...
t..
ľ.:..!.~1.r. .

ZVESENÉ DŇA:

ft(1? .. . _ ~-~
v

[ .~~

ME'l CADCA

.............. !~\ u_•• '':''::::~~~ .'~..:.:..:..:..:.:..' .-.6.1::5

.••..•••.•.•.

Pečiatka a podpis or ánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

