
MESTO NeADC., 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dim Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/222/2018/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	10.01.2018 
Lzázn. VD/692/2018/Mu 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 

0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská energetika - Distribňcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje WALDEX, s.r.o., Ing. Vladimir Loula, Fedora Ruppeldta 1293/8, 010 01 
Žilina 
(d'alej len "stavebnik") podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) 
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Horelica (liniová stavba)u. Uvedenym driom bolo začaté spojené 
územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
fičelom stavby je odstránenie havarijného stavu niektorých podperných bodov existujúceho 

NN vzdušného vedenia, resp. navyhovujúcej výšicy napätia v časti Kýčera. Navrhované technické 
riešenie predpokladá: 
• výstavbu 1 — stĺpovej bet6novej TS a TR 100 kVA (parc. EKN 4330/1 v k.ú. Horelica) 
• dĺžka trasy VN vedenia vzdušného (izolovaným vodičom) 	989 m 
• dĺIka trasy NN vedenia vzdušného (závesnym káblom) 	810 m 
• počet nových podp. bodov VN/NN 	 12/14 ks 
• demontáž podpernych bodov a vedeni. 

Trasa navrhovanej VN pripojky, NN vývodov a umiestnenie TS je dal-16 existujúcimi vedeniami 
VN, NN, možnosfou osadenia trafostanice a lokalizáciou existujúcich odberov. 

Stavebné objekty: 
SO 01 VN vzdušná pripojka z odbočky 1.6. 110 
SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia z TSB — Belajka smer Kýčera 
SO 03 Rekonštrukcia NN siete Kýčera 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zálcon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebnym 
konanim, podFa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti Ustne pojednávanie spojenč  s miestnym 
zisCovanfm na deri 

05.02.2018 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. - 

fičastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko 
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dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 
stanovisko za kladné. fJčastinci konania m6-Zu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
Mestský 6rad, I.posch. č.dv.114). 

Poučenie: 
Ijčastnici konania sa mau pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne 

navrhi-nat' ich dopinenie. 

K pripomienkam a ndmietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v lazemnom konani alebo 
pri prejednávani fizemného plánu z6ny sa podFa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak Si niektory z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musf predložif pisomma pima 
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

AESi 0 CvADC1 
Ing. Mila URA 

primátor mesta 

    

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská energetika - Distribíicia, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
2. WALDEX, s.r.o., Fedora Ruppeldta slap. 6. 1293/8, 010 01 žilina 
3. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorych sa stavba tyka v lokalite Čadca K 'yčera 

Nakorko sa jedná o łíniovú stavbu s vellým počtom 6častnikov konania, týmto sa oznámenie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi 
byt' vyvesené po dobu 15 dui na 6radnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
4. Ms0 Čadca, oddelenie životneho prostredia a odpadového hospodárstva 
5. Msú Čadca, referát dopravy 
6. Msú čadca, referát správy majetku 
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku s6p. č. 4, 022 01 
Čadca 
8. Okresný nrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova snp. 6. 91, 022 01 Čadca 
9. Okresny 6rad Čadca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova sap. 6. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské voclarne a kanaliza,cie, a.s., B6ricka cesta snp. č. 1960, 010 57 Žilina 
11. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová síip. č. 1, 010 01 Žilina 
12. SPP - distribíicia, a.s., Mlynské Nivy slap. 6. 44, 825 19 Bratislava 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledny deň  
lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENE IAA. 1  	ZVESENTÉ DNA: 	  

	 VESTO.C:cADC 		 
Pečiatka a podpVorgárit4 orý potvrdzuje yyv' esenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankové spojenie: VUB, as.. Čadca E-mail: sekretariatamestovcadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 	7224-322/0200 	Internet: www,.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský írad Čadca. Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 


	Page 1
	Page 2

