
M EST
MESTSKÝ

'tt!

O C A
ÚRAD V

D C
ČADCI

A
oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby,

rozvoja mesta a služieb

Váš list čísle/zo dňa Naše číslo
VO/5 143/20 16/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
22.09.2016

r

OZNAMENIE
O ZAČA TÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje ZLINPROJEKT a.s., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín

(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 14.09.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:

INS VDSL Čadca Hollého 17

na pozemkoch register "C" parc. č. 389/1,388,1791,380,1792,353/1 v katastrálnom území Čadca.
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"),
v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom
prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

18.10.2016 (utorok) o 9:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - Č. dverí 18 (malá zasadačka).

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr priústnom pojednávaní, inak sa
na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dní (Mestskýv úrad v Čadci, 1.poshodie - Č. dverí 16).

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Ing: Milan GURA
primátor mesta



Č.sp. VDI5 143/2016/Ja - Č.z. VD/329i5/2016/Ja str. 2

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň lehoty
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: .)?:.~.:..~q..:!.~.. Zvesené dňa: .
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves ie zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
2. ZLINPROJEKT a.s., Palackého súp. č. 85/5, 9i 1 01 Trenčín
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase líniovej
stavby podľa predloženej situácie - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného
zákona

Dotknuté orgány
4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova súp. č. 48, OiO Ol Žilina .
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 Ol Čadca
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp.
č. 977, 022 01 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 O 1 Čadca
la. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 O1 Čadca
ll. Orange Slovensko, a.s., Metodova súp. č. 8, 821 08 Bratislava
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960,.010 57 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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