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OZNAMENIE 
0 ZAČATi 1:1ZEMNÉHO KONANIA A 

NARIADENIE Ĺ1STNEHO POJEDNAVANIA 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Barická cesta 1960, 010 57 Žilina 
(d'alej len "navrhovater") podal dŕia 08.03.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni. 
stavby: 

"SKV Žilina - Čadca - ul. Palárikova - rekongtrukcia vodovodu" 
na pozemku register "C" pare. č. 1838/1, 3290/1, 3425, 3435/1, 3438/1, 3462, 4224, 4436/1 v 
katastrálnom územĺ  Čadca. Uvedeným Mom bolo začate fizemne konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujficeho vodovodu OC DN 150, LT DN 200 

a Zn DN 25, v meste čadca — Palárikova ulica na križovatke s Okružnou ulicou, v blizosti OD LIDL 
a SOS v dĺžke 365 m, včitane prepojenia 11 ks vodovodných pripojok. Rekonštrukcia bude pozostávať  
z 3 vetiev — „V", „VI" a „V2". 

Mesto Čadca, ako stavebný Urad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom 
planovani a stavebnom poriadku (stavebný awn) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v sfilade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie Uzemneho konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym ačastnikom konania a súčasne nariad'uje za 
Ačelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojene s miestnym zisťovanim na den' 

29.04.2019 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na MestSkom Urade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18. 

Očastnici nzemného konania môžu svoje nämietky uplatnif najneskôr pri nstnom pojecinávani, 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 
organizácie. fJčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas 
úradných dni, najneskôr však pri ústnom konanf. 

Poučenie: 
fičastníci konania sa môžu pred vydanfm rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne 

navrhnnť  ich dopinenie. 
Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musf predložiť  

pisomml plat moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 
Navrhovater nejneskôr do nstneho konania dopini stavebnému úradu kladné stanovisko 

Okresneho riaditerstva Policajn6ho zboru, Okresný dopravný inšpektorat Cadca.  
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Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 

2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byť  navrhovanou stavbou 
priamo dotknuté - nakorko sa jedná o liniovú stavbu v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona sa 
oznámenie o začatf konania doručuje verejnou vyhláškou. 

3. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byť  navrhovanou 
stavbou dotknuté - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 36 ods. 4 stavebnčho zäkona sa 
oznámenie o začati konania doručuje verejnou vyhláškou. 

Dotknuté orginy 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad, 
Námestie slobody sap. 6. 6, 810 05 Bratislava 
5. Msfi Čadca, refer& dopravy 
6. MsfT Čadca, referát spravy majetku 
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sap. č. 4, 022 01 
Čadca 
8. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát čadca, Palárikova súp. 6. 
977, 022 01 Čadca 
9. Okresný úrad 'Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022 01 
Čadca 
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 čadca 
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 čadca 
12. Regionálny Arad verejného zdravotnietva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca 
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. 6. 3, 
921 80 Piešťany 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava 
16. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina 
17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
18. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditerstvo, Odbor expertizy, Klemensova súp. č. 8, 
813 61 Bratislava 
19. železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo žilina, 1. mája súp. 6. 34, 010 01 Žilina 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný den 
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DŇA.  #3  '97   	_ŽVESEN.t.D_SIA: 	  

ESTO CADCA  
-R! 	- 

Pečiatka a odpi 	 d7Cle vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 	ICO: 313971 	 Bankovi spojenie: 	Čadca E-mail: sekretariate.mestovcadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. fi.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadoa.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 



1202/1 

16 82,1  

V 	 fvu 9 
• (19 m

orn 
 

4222 
4234 

4221/1 ,3429/4 

Q 

429/ 

3429/1 P 
. 3(271ab 

4238 
34213/1 

3436/1 

a 
A 
3816/ 

34.38/5 

4231 

3816/4 

3816/7 

4216/1 

4221/3 	 3410/3 
4216/6 

38;6/2 
3415 

3440/19 V. 

3406 

3755/1 
4216/8 3441/1 13485/67 3407 

Ser 	•  

....----- 	4216/ 
3405 

3441/1 

13485/61 

H 	
13485/11 

4851:' 

3759/1 3759/2 

3760/1 

3760/2 

3762 r 

3440 

397 

9 
3442/2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

