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13.06.2018

OZNAMENIE

ZAČATI STAVEBNLIO KONANIA A
NARIADENIE USTNEHO POJEDNAVANIA

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka 1, 017 01 Povaiská Bystrica,
ktorého zastupuje PROMA, s.r.o., Ing. Janka Milučká, Bytčicki 3492/16, 010 01 lilina
(d'alej len "stavebnik") dria 28.05.2018 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Pripojka vysokého napätia
pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci
SO 14 Pripojka VN
na pozemkoch. Uvedeným driom bolo začate stavebné konanie.
Na predmetnU stavbu bolo vydane Mesto Čadca pod č j. VD/804/2018/Mu dŕia 18.05.2018
územné rozhodnutie.
Stavba obsahuje:
Nový rozvádzač VN a tým aj transformátory T1.1, T 1.2 trafostanice v novom objekte budn
prepojené podzemným káblovým vedenim vychádzajncim z pora VN rozvádzača existujncej rozvodne
VN, ktorá je vo vlastnictve SSE — D. Dĺžka novej káblovej pripojky VN je cca 1480 m. V miestach
kde hrozi mechanické poškodenie, bud' VN káble uložené do chráničky. Uloženie káblov bude
realizované v súčinnosti s výstavbou novej komunikácie a rekonštrukciou existujncej komunikácie.
Mesto Čadca, ako stavebný Urad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovarn a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), oznamuje v súlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania
a súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisfovanfm na deri
11.07.2018 (streda) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
Účastnici stavebného konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto ústnom
pojednavani, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámit' svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
stanovisko za kladné. Účastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
'
úradné dni).
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Poučenie:
fJčastnici konania sa môžu pred yydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prfpadne
navrhníiť ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v fizemnom konanf alebo
pri prerokovani fizemného plánu zemy, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak Si niektorý z Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložiť
pisomml pinú moc toho íičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Ing. Milan
RA
primátor mesta

Dorn& sa:
tčastnici konania
1.SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka súp. 6. 1, 017 01 Povalská
Bystrica
2. PROMA, s.r.o., Bytčicka súp. č. 3492/16, 010 01 Žilina
3. Mesto Čadca, v zastapeni primátorom, Nárnestie slobody súp. č. 30, 022 01 Čadca
4. Národná diarničná spoločnosť, a.s., Daravská cesta súp. č. 14,841 04 Bratislava
5. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Podzávoz
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkýrn počtom fičastruloy konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona '6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi
byť vyvesené po dobu 15 dni na itradnej tabuli Mestského firadu v Čadci.
Dotknuté orgány
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia lelezničnej dopravy, odbor
dráhový stavebný Arad, Námestie slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácif a investičných projektov, Námestie slobody sup č. 6, 810 05 Bratislava 15
8. Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Cadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
10.Regionálny Arad verejného zdra.votnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Cadca
11.Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
12.Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová slap. 6. 1, 010 01 Žilina
13.Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. č. 3,
921 80 Piešťany
14.SPP - distribticia, a.s., Mlynské Nivy slap. 6. 44, 825 19 Bratislava
15.Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
16.Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo žilina, 1. mája súp. č. 34, 010 01 Žilina
17.železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova sup. 6. 8, 813 61 Bratislava
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Toto oznámenie mug bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny den'
lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankovč spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Z. 11.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky firad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01

