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OZNAMENIE
O ZAČATÍ ÚZE.MNÉHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO'P'ôJEĎNA VANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047
Žilina,
ktorého zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 01Q 03 Žilina
(ďalej Jen "navrhovatel"') podal dňa 13.02.2017 návrh na vydanieúzemného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
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SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred
na pozemkoch v k.ú. Horelica (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Posilnenie existujúceho NN vedenia v danej miestnej časti, y dôvodu podpätia, vybudovaním
novej VN prípojky a zahustením novej kioskovej transformačnej stanice MKP 800.
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. l 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
20.04.2017 (štvrtok) o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, Mestský
úrad, 1.posch. č.dv.1 S).
Poučenie:
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

Čsp. VD/1264/2017/Mu

- Č.z. VD/81li1/1264/2017/Mu
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O1O 47 Žilina
2. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov súp. č. 380/10, 010 03 Žilina
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa súp. č. 104, O 1O O 1 Žilina
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Horelica, stred

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkýmpočtom-účastníkov
konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o/správnom konaní. Oznámenie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní ria úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
S. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. Č. 48, 010 01 Žilina
6. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. MsÚ Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti
životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
la. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp.č. 95,02201
Čadca
ll. Okresn)' úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestskásúp. Č. 1613.
01195 Žilina
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201
Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001
Žilina
lS. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislav\!,.
16. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č: 2927/8, O1O 47 Žilina
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Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 1S dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
."

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Nál~estie slobody 30, PSČ: 022 Ol

