
MESTO eADCA 
Nimestie slobody_30, 022 01 Čadca  

č.j.: VD/2144/2020/Mu 	 V Čadci dim 10.07.2020 

STAVEBN1(: POVOLENIE 

meto Čadca, ako stavebný nrad prislušný podl'a § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o lazeninom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v stavebnom konani preskilmal podra § 62 stavebného zákona žiadost' o stavebné povolenie, 
ktorú dŕia 20.03.2020 podal 

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
ktorého zastupuje TeleDat komunikačni systémy s.r.o., Shidkovičova 20, 974 05 Banski 
Bystrica 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskiimania vydava podra § 66 stavebneho zákona 

stavebné povolenie 
na stavbu 

Základhová stanica CACAD 
stožiar 02 Slovakia, s.r.o. a NN elektrická pripojka 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 4590/1, 5057, 5136, 5137/1, 5138/1, 15096 v 
katastrálnom území Čadca. 

Na predmetna stavbu bolo yydané Mestom Čadca dzemné rozhodnutie pod 6. 
VD/3952/2019/Mu dria 13.12.2019. 

Stavba obsahuje: 
Projekt rieši výstavbu novej zakladňovej stanice CACAD spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o., ktorá 

bude umiestnená v extraviláne mesta Čadca, ča.st' Čadečka. Jedná sa o vybudovanie štvorbok6.ho 
priehradového stažiara vyšky 40,25 m. Na stožiare budú vo vyšk.e 38 m osadene dye dualbandovč  
panelové antény . Antény budil osadene na samostatnych vyložnikoch v azimutoch 30'a 270'a 
vysielaf vo frekvenciách 1_,`FE 800 MHz a GSM 900 MHz. Vo vyške 36 m bude na samostatnom 
vyložiku inštalovany rádiorelérovy spoj s parabolickymi antenami. 
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Pre uskutočnenie stavby dočasnej sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebnym &adorn 

v stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byť  vykonand bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pare. 6. 15096, 4590/1, 5138/1, 5057, 5137/1, 
5136 v katastrálnom územi (adca. 

3. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajfice sa bezpečnosti prdee 
a technických nariadeni a dbať  o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Počas vystavby budú dodržiavand všeobecnč  technickč  požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
zmysle § 48 — 52 stavebného zákona. 

5. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
dennik a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolauddeii stavby. 

6. Na stavbu budú použité stavebrič  výrobky. ktoré spiňajO podmienky osobitných predpisov. 

7. Nakol'ko ide o práce na úzerni v okoli ktorého je pomerne vel'ký pohyb osôb, stavebnik je povinný 
zabezpeč iť, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti, t.j. v súlade s § 43 
i stavebnčho zákona. 

8. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu ten-run začatia stavby. 

9. Stavba bude uskutočňovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnému úradu 
dodávatera stavby najnesk6r do 15 dni odo dňa skončenia vyberového konania. 

10. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať  dodávaterská organizácia. 

11. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebnYch prác udržiavat' v čistote dotknuté 
komunikácie a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. 

12. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebnych prác slúžif iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných pl6ch v súvislosti s 
vystavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadať  si suhlas Msfi v (7adci, referdt 
dopravy. V pripade potreby zásahu do siikromnYch pl6ch je stavebnik povinný pfed realizáciou 
vyžiadať  si salas vlastnika. 

13. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitel'a, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a prdvom chrdnenč  
zdujmy 66astnikov stavebného konania. 

14. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknute: stavbou uviese do p6vodného stavu a 
pripadné vZniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. u=živaterom podl'a všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

15. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebnych prác likvidovať  v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať  množstvo vzniknutého odpadu a zákonný 
spasob jeho likvidácie. 

16. Stavebnik .je povinný podl'a § 52 ods. 1 pism. c/ zdkona 6. 355/2007 Z.z. pred uvedenim 
vysielacieho zariadenia do prevádzky predlOit" orgánu verejnao zdravotnictva ako aj Mestu 
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Čadca protokol o meraní hodnoty intenzity elektromagnetickeho žiarenia na verejne prístupných 
miestach pre trvahl expozíciu obyvaterstva a v objekte pre expozíciu pracovníkov Ildržby. 

17. Dodržat' podmienky Krajskeho pamiatkoveho úradu uvedene v stanovisku 6. 	K.PUZA- 
2019/17520-2/60195/KOP zo dria 29.07.2019 

• ak po6as stavebných prác d6jde k akemukorvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej 
povahy, napr. objektu, kultarnej yrstyy, zyyškov staršich architeknar, stavebneho materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov. mind alebo kostrových pozostatkov. je 
nevyhnutne nález okamžite ohlásit' Krajskému pamiatkovemu aradu Žilina, najnesk6r na druhý 
pracovný den po nájdení a ponechaf ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým 
táradom 

• zabezpečif preukázaterným sp8sobom oboznámenie s pod.mienkami závazneho stanoviska všetky 
subjekty začastňujíice sa na realizácii stavby 

18. Dodržaf podmienky MDaV SR, Útvar vednceho hygienika rezortu. Oddelenie oblastného 
hygienika Žilina: 

• pred kolaudáciou stayby predložif na MDV SR, Útvar vedňceho hygienika rezortu, oddelenie 
oblastneho hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina na posúdenie z hl'adiska možneho 
negatívneho vplyvu na verejne zdravie návrh na vydanie závazneho stanoviska na kolaudáciu 
stavby 

• pred uvedením zariadenia do prevádzky predložif na MDV SR. Útvar vedúceho hygienika rezortu, 
Námestie slobody 6'. 6, 810 05 Bratislava, na posndenie z hl'adiska možneho negatívneho vplyvu 
na verejne zdravie návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie do prevádzky. K predmetnému 
návrhu je potrebne predložif protokol o objektivizácii intenzity elektromagnetickeho pora a 
výsledky meraní spolu s výpočtom úrovne expozície zamestnancov, resp. obyvatel'ov a 
prevádzkový poriadok zariadenia vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR 6. 209/2016 Z. z. o 
minimdlnych zdravotných a bezpečnostných požiadaykách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
savisiacimi s expozíciou elektromagnetickemu pol'u v znení neskoršich predpisov 

19. Dodržat' podmienky Ministerstva obrany SR, agentúra správy majetku Banská Bystrica: 
• dodržat' plánovane technicke a prevádzkove parametre stanice a nenarušit" prevádzku 

rádiokomunikačných zariadení vojenskej spráyy 

20. Dodržat' podmienky v stanovisku pod 6'. 019022927/Aka zo cilia 15.08.2019: 
• v zdujmovom tIzemí stavby na parc.č. 15096, 13121/2. 7594/3 v k.ú. Čadca sa nachádza verejný 

vodovod HDPE DN 100 mm a verejná kanalizácia PVC DN 300 mm v správe spoločnosti SeVaK 
a.s.. 

• v pinom rozsahu rešpektovaf uvedene vodohospodárske potrubia VV a VK a ich ochranné pásmo. 
Dodržat' min. vzdialenost' orčend k ochrane vodovodneho a kanalizačneho potrubia v zmysle 
Zákona 6. 442/2002 Z.z. 0 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach § 19 ods. 2, ktorý 
vymedzuje pdsmo ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 vrátane) od p6dorysneho boeneho 
okraja potrubia na obidve strany 

• v pásme ochrany VV a VK je zakázane vykonávat' zemne práce, umiestňovat' stavby pevne 
spojene so zemou základom, konštrukcie alebo ine podobne zariadenia alebo vykonávat' 6innosti, 
ktore obmedzujii pristup k verejnemu vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktore by mohli ohrozif 
ich technický stay, vysádzat' trvale porasty, umiestňovat' skládky, vykonávat' terenne apravy. 
Výkopove práce v ochrannom pásme VV a VK realizovaf ručným výkopom 

• ku kolíznyrn miestam prizvat' zástupcu spolo6nosti SeVaK a.s. za Ačelom ochrany potrubia 

21. Dodržat' podmienky 06 Čadca - odbor starostlivosti o žP uvedene v stanovisku 6. OU-CA-
OSZP-2019/010418 zo dim 24.07.2019: 



Č'.sp. V D/2 144/2020/Mu - Č.z. VD/30 1 03/2020/Mu 	sir. 4 

• dodávater stavby, ktorý je zároveň  pôvodcom odpadu bude odpad zhromažd'ovaf tak, aby 
nenarušoval estetický raz krajiny a podl'a potreby zabezpeči jeho okamžité zhodnotenie alebo 
zneškodnenie 

• nevyužiterné odpady budú zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený súhlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pfsm. a) zákona o odpadoch, prip. integrované povolenie v 
zmysle zákona 6. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskoršich predpisov 

• investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpeči doklady od predchddzaj6ceho držitera odpadov o 
sp6sobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloži ku kolaudačnému konaniu 

v stanovisku č. OU-CA-OSZP-2019/010342-002 zo dňa 24.07.2019: 
• v pripade úniku znečisfujúcich 1átok (ropné látky) počas realizácie stavby do povrchových v6d, 

podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonaf opatrenia na 
ochranu v§d v zmysle § 41 ods.6 a 7 zákona 6. 364/2004 Z.z. o vodách 

• pri súbehu. alebo križovani vedeni s verejným vodovodom alebo verejnou kanalizáciou je potrebné 
dodržaf minimálne vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Súbehy inžinierskych sieti podzemných 
vedení 

• stanovisku 6. OU-CA-OSZP-2019/010320-004 zo dňa 14.08.2019: 
• počas akýchkorvek prác použivaf existujúce komunikdcie ( lesná cesta) 
• ZS zrekonštruovat' podl'a predloženej projektovej dokumentácie 
• trasu elektrických pripojok vrátif do p6vodného stavu 
• vegetačný a pôdný kryt (drny) odobrat', uložit' a po ukončeni výkopových prác spätne použif na 

povrchovia úpravu 
• náter oplotenia stavby zrealizovaf zelenou farbou 
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladat' do alúvii miestnych tokov a na podmáčané lokality, aby 

nedošlo k zasypaniu pripadných biotopov európského alebo národného významu, v pripade, že 
prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, likvidovat' ju na riadenej skládke 
TKO 

22. Dodržat' podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo „Vyjadreni 
k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu" 	Vyjadrenie k existencii energetických 
zariadeni v majetku SSD, a.s., pod zn.: 4300101265-44 zo dňa 06.07.2020 

23. Dodržaf podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku 6. OU-CA-PLO-
2019/010436-002 zo dňa 08.08.2019: 

• doriešif použitie pornohospoddrskej pôdy na nepornohospodárske účely na čas kratši ako jeden 
rok v zmysle § 18 zákona č  220/2004 Z.z. v platnom zneni. 

24. Dodržaf podmienky Lesy SR š.p. uvedené v stanovisku č. 18158/2019 zo dňa 02.05.2019: 
• ždadater vyhotovi a predloži geometrický plán na odčlenenie telekomunikačnej inžinierskej stavby 

— stožiara ako podklad k trvalému vyriatiu z pinenia funkcii lesov 
• žiadater vyhotovi a predloži geometrický plán k trase vedenia NN kábla s vyznačenim ochranného 

pdsma vedenia (ak je nevyhnutné), ktorý bude slúžif ako podklad k zriadeniu vecného bremena 
• zemný NN kábel bude uložený v chráničke a dostatočne hlboko. aby nedošlo k jeho poškodeniu pri 

hospodárskcj činnosti OZ Cadca, miesto umiestnenia bude v teréne riadne označené 
• d6jde k spineniu podmienok detinovaných v § 5 zákona o lesoch 326/2005 Z.z. 
• budú spinené podmienky $ 7, § 8 zákona č. 326/2005 Z.z. do terminu vydania právoplatného 

stavebného povolenia 
• je potrebný súhlas ministerstva p6dohospodárstva a rozvoja vidieka podra § 50 zákona 326/2005 

Z.z s vyňatim pozemku 
• žiadater zabezpeči a následne predloži na OZ Čadca znalecký posudok na výpočet narady za 

obmedzenie vlastnickych práv podra § 35 Zákona č. 326/2005 Z. z. a na jeho základe d6jde k 
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dohode o výške finančnej nahrady za obmedzenie vlastnickych pray pre OZ Čadca 
• vlastnik stavby uzatvorf najornml zmluvu so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky na 

pozemok, na ktorom bude postavený stožiar na parcele CKN odčlenenej geometrickým plánom, do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

• d6jde k dohode o náhrade za zriadenie vecnéko bremena v trase vedenia NN kábla do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

• začiatok a harmonogram všetkých terénnych prác bude v dostatočnom predstihu oznamený Lesnej 
správe Čadca a to vedacemu LS Cadca Milanovi Franekovi, telefón: 0918 335 040 

• pripadné odstránenie krov, lesných drevin a inych porastov na mieste stavby stožiara a v trase 
vedenia je možné real izovat až po odsahlaseni s vedúcim Lesnej správy Čadca 

• výkopoW prke je potrebné zabezpečit tak, aby nedošio k nadmernému zosuvu pôdy, aby nedošlo 
k poškodeniu okolitých lesných porastov a majetku vo vlastníctve Lesov SR (uskladňovanie 
materidlu, znečistovanie, vypal'ovanie a pod.) 

• vlastnik stavby je povinný dodržat' ustanovenia § 33 zákona 6. 326/2005 Zb., je povinný na 
pozemkoch dotknutých výstaybou vykonat' opatrenia, ktorymi zabezpeči stavbu pred škodami, 
ktoré by mohlo spôsobit najma zosavanie p6dy, padanie kameriov, stromov a lavin z lesných 
porastov 

• objekt stavby bude zabezpečený proti vzniku požiaru tak, aby sa vylačila možnost vzniku lesného 
požiaru 

• vlastnik pozemkov nebude niest' zodpovednost za škody, ktoré môžu byt spôsobené na predmetnej 
stavbe 

• akékorvek poškodenie záujmov Lesov SR š. p. a pripadne vzniknutá škoda v dotknutej lokalite 
bude riešena v salade s platnými právnymi predpismi 

25. Dodržat' podmienky Správy ciest Žilinského samospráv. neho kraja uveden6 v stanovisku 6. 
010/2019/SAUCCA-24 zo dria 17.10.2019: 

• realizáciou pretlačacich prác nesmie d6jse k narušeniu vozovky cesty a jej sačasti 
• pretlkanie cestného telesa realizovat kolmo na os cestnej komunikkie, hlbka pretlaku bude 

1,2 m od nivelety zeleného pásu 
• štartovaciu a montalnu jamu osadit' mimo cestne teleso, minimálne 1,0 m za hranicu cestného 

pozemku 
• výkopovii zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestnif mimo cestné teleso a 

nepoužie na spatný zásyp 
• po zrealizovani prác musia bye terénne apravy uvedené do p6vodného stavu a zachované funkčnč  

odvodnenia cestného telesa 
• v pripade, že by bol nevyhnutny zásah do vozovky cesty za ačelom zriadenia pripojky, je potrebne 

tom vopred pisomne informovae sprawl.' cesty 
• v pripade, že vplyvom realizácie prípojky dôjde k poškodeniu vozovky, prip. jej súčasti, je žiadater 

povinný zabezpečie opravu na vlastné náklady v rozsahu, ktory urči SC ŽSK, závod. Kysuce. 
• v pripade stavebných laprav cesty, pri živelných pohromdch, pri ktorYch bude potrebná prekládka 
• pripojky, náklady spojené s prekládkou bude znašaf žiadatel', resp. budúci uživater v pinom 

rozsahu 
• práce spojené s realizáciou pripojky nesmú obmedzif plynulost' a bezpečnosf cestnej premávky na 

ceste 
• počas realizácie prác zabezpečif, aby nedochadzalo k znečisfovaniu cesty. V pripade znečistenia 

cesty stavebnik zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. V pripade, že stavebnik 
nevyčisti cestu, vykoná. tak SC ŽSK, zdvod Kysuce na náklady stavebnika 

• termin výkonu prác je žiadatel' povinný ohlásif pracovnikovi SC ŽSK, závodu Kysuce vopred 
(mob.: 0918 370 207, e-mail: tsuca.sczsk@vuczilina.sk)  

• záručna lehotu na Face spojené so zásahom do cestnčho telesa požadujeme 60 mesiacov odo dňa 
pisomnčho prevzatia prác správcom cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadatel' povinný 
zabezpečit' priebežne a bez meškania odstrariovanie porňch na ceste vzniknutých v cl6sledku 
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realizácie stavby 
• ukončenie prác ohlási stavebnik pisomne zástupcovi SC ŽSK, závod Kysuce do troch dni od ich 

ukon6enia 
• práce zasahujace do cesty realizovat v mesiacoch april až okt6ber kalendárneho roka 
• v pripade potreby pre práce na cestdch v správe SC ŽSK stavebnik požiada Okresný úrad Čadca, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o vydanie p6trebných povoleni 
• v pripade potreby označenia miesta dočasným dopravným značenim (d'alej iba „DDZ") počas 

výkonu stavebných prác si zabezpeči žiadatel' na vlastné náklady. DDZ musi bye odsúhlasené 
Okresným riaditel'stvom Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Cadci 

• SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykol'vek zmenit' alebo dopinit 

26. Pred požiadanfm o vydanie kolaudačného rozhodnutia, je nub-16 okrem iného dodržat všetky platné 
právne predpisy - zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (zriadenie vecných 
bremien, vyplatenie ndhrad za obmedzenie uživania nehnuternosti....) 

27. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovú dokumenticiu vypracoval: 
Ing. Peter Kuchär — Tele Dat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica 

Rozhodnutie o nimietkach a pripomienkach tičastrulkov konania: 
Zo strany účastnikov.  konania neboli v konani vznesené námietky, pripomienky u6astnikov 

konania a dotknutých orgánov boli akceptovan6 a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie 
stavby vo výrokovej časti rozhodnutia. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost v zmysle 
§ 52 ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov 

Stavebné povolenie stráca platnost' ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
prdvoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

ODÔVODNENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podl'a § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), obdržalo žiadost stavebnika Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého 
zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, (d'alej len 
"stavebnik"), o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Základňová stanica CACAD 
stožiar 02 Slovakia, s.r.o. a NN elektrická pripojka" na pozemkoch register "C" parc. 6. 4590/1, 5057, 
5136, 5137/1, 5138/1, 15096 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté stavebné 
konanie. 

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca územné rozhodnutie pod 6. 
VD/3952/2019/Mu dňa 13.12.2019. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, v súlade s § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona 
oznámilo dňa 02.06.2014 začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom konania a súčasne 
nariadilo na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zist ovanim na den' 10.06.2020. 
Ostatným účastnikom bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou podra * 26 ods. 2 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konani preskúmal predloženú žiadost' o stavebné 
povolenie z hl'adisk uvedených v § 62 ods. 1 stavebného zákona, prejednal ju s účastnikmi konania 
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a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnenim (ani budúcim uživanim) stavby rue sú ohrozene 
• záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzene. alebo ohrozene práva a oprávnene záujmy 

účastnikov konania. 

Zo strany účastnikov konania neboli v konani vznesene námietky, pripomienky účastnikoV 
konania a dotknutých orgánov boli akceptovane a sú zapracovane do podmienok pre umiestnenie a 
uskutočnenie stavby vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Dokumentácia spiŕia základne požiadavky na stavby stanovene § 43d a § 47 stavebneho 
zákona. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dewody, ktore by bránili povoleniu stavby. 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie výstavby, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca/. Toto rozhodnutie 
nie je mane preskamat súdom podl'a zákona č.. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni 
zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

-..., 
4.1%.R.Pp;s:•,,,,  

vi  o 	r.?. ,..; 	ini  a: 	I-1r 	 ng. Mi G URA 
,-./. prit or mesta 

is- 
Priloha: 
overená projektová dokumentácia 

Doručil sa: 
trčastnici konania 
1. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova súp. č. 20, 974 05 Banská Bystrica 

zastúpene: 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
2. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva nfóžu byt' rozhodnutim priamo 
dotknute v lokalite Čadca - Čadečka 

Ostatným účastnikov konania, sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom kona.ni. Rozhodnutie musi by!' vyvesene po dobu 15 dni na úradnej tabuli 
Mestskeho úradu v Čadci. 

Dotknuté orginy 
3. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefänika, 823 05 Bratislava 
4. Energotel, J. Milca slap. 6. 44, 010 01 Žilina 
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Marianske námestie súp. 6. 19. 010 01 žilina 
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný zdvod Čadua, Ľ. Podjavorinskej súp. č. 2207, 022 01 
Čadca 
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastneho hygienika 
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Žilina, Hviezdoslavova sill). Č. 48, 010 01 Žilina 
8. Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku. ČSA sUp. 6. 7, 832 47 Banská Bystrica 
9. Ministerstvo vnittra SR. Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája stap. 6. 1, 974 86 Banská 
Bystrica 
10. Mst1 Čadca, referát správy majetku 
11. NASES. BC Omnipolis, Trnavská cesta súp. 6. 100, 821 01 Bratislava 
12. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sítp. 6. 4, 022 01 
Čadca 
13. Okresný Urad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova slap. 6. 91, 022 
01 Čadca 
14. Okresný arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sítp. 6. 91, 022 01 Čadca 
15. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikovasúp. 6. 95, 022 01 Čadca 
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova alp. 6. 8, 821 08 Bratislava 
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Biirická cesta sítp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
18. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sUp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
19. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sítp. 6. 1, 010 01 Žilina 
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská sítp. 6. 28. 817 62 Bratislava 
21. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. 6. 44, 825 19 Bratislava 
22. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke alp. 6. 2927/8. 010 47 Žilina 
23. TOWERCOM, a.s., Cesta na Kama( sill). 6. 14, 831 01 Bratislava 
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševcenkova sitp. 6. 36, 851 01 Bratislava 
25. Žilinský samosprdvny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského sUp. 6. 48, 011 09 
Žiliria 

Toto rozhodnutie musf byf vyvesené po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledny den 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

I.Dj0 CAM 

VYVESEN 

 

-61 - 

i1eY 	 ZVESENf', T*IA: 

 

Pečiatk 	odpis orgdnu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskortiich predpisov položky 60 pism. g vo N.IY/ke 
400.00 E bol zaplatelly.  

Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	Bankovi spojenie: vún. :Ls.. Cade:: E-mail: inestskvaradcadcastonline.sk 
Fax: 041/4302218 	DI6 2020552974 Č. II.: 7224-322/0200 	 Internet: \ \ w.mesio 	c 

Adresa: Mestsky firad Čadea. Narnestie slobody 30. PS 022 01 
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