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Váš list čísle/zo dňa Naše číslo
VD/47S3/20 IS/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/43 022 14

V Čadci dňa
O1.06.20 IS

OZNÁMENIE
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STÄVEBNÉHO~K,ONANIA, O ZAČATÍ

SPOJENÉHO KONANIA'
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje ING O s.r.o., Radová 1080/28, 010'03;'Žiľin~'

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 19.05.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:

8541 - Čadca - Rieka, 'rekonštrukcia NN siete
na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

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"), oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a
súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

24.06.2015 (streda) o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský úrad, Lposch. č.dv.I5).

Stavebník doplní:
• preukázanie vlastníckeho, alebo iného práva k dotknutým pozemkom
• stanoviská dotknutých orgánov (Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci,

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné
prostredie, Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor)

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne

navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

a ---.1/1. ~
Ing. Milan OORA

primátor mesta
"..... '.~" .. . "... . '\ -.~:-.~..,;.... ..

Doručí sa:
Účastníci konania
l. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O l O 47 Žilina
2. INGO s.r.o., Radová súp. č. 1080/28,01003 Žilina
3. ELPP S.r.o., Závodská cesta súp. Č. 4, 010 01 Žilina
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka: vlokalite Čadca - Rieka u Rebroša

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.

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
6. MsÚ Čadca, referát dopravy
7. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. Č.

977,02201 Čadca . '
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
ll. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp ..Č. 95, 022 O 1 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp.č. 1960, O l O 57 Žilina
13. Slovak Telekom a.s., Re SI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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