
MES TO CADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/804/2018/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	01.02.2018 
č.zázn. VD/3063/2018/Mu 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi CZEMNÉI-10 KONANIAA 

NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka 1, 017 01 Povaiski Bystrica, 
ktorého zastupuje PROMA, s.r.o., Ing. Janka Milučká, Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina 

(d'alej len "navrhovater") podal dňa 17.01.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

Pripojka vysokiho napätia 
pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci 

SO 14 Pripojka VN 

na pozemkoch v k.11. Čadca (1fniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté fizemné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný nrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v súlade s ustanovenún § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym Ačastnikom konania a súčasne nariad'uje za 
ňčelom prerokovania tohto návrhu ňstne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na den' 

23.02.2018 (piatok) o 9.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom ňrade v Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 18. 

ečastnici územného konania môžu svoje nárnietky uplatniť  najneskôr pri ústnom pojednávarn, 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 
organizácie. ečastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, Uradné dni). 

tJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, prípadne 
navrluníť  ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v Azemnom konani alebo 
pri prerokovani územného plánu z6ny, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z ilčastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento zástupca musi pr ožif 
pfsomnú pinú moc toho fičastru'ka konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

ng. Mil GURA 
prim r mesta 
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Doruči sa: 
tčastnici konania 
1. SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka súp. č. 1, 017 01 Považská 
Bystrica 
2. PROMA, s.r.o., Byteická súp. č. 3492/16, 010 01 Žilina 
3. Mesto Čadca, v zastúpenf primátorom, Námestie slobody súp. 6. 30, 022 01 Čadca 
4. Národná diarnična spoločnosť, a.s., Daravská cesta súp. č. 14,841 04 Bratislava 
5. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Podzávoz 

Nakollo sa jedná o liniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa oznámenie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Omámenie musi 
byť  vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy, odbor 
dráhový stavebný úrad, Námestie slobody sap. 6. 6, 810 05 Bratislava 
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii a investičných projektov, Námestie slobody súp. 6. 6, 810 05 Bratislava 15 
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Cadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01 
čadca 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o Nvotné prostredie, Palárikova súp:  č. 91, 022 01 Čadca 
10. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Wórická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina 
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku slap. č. 3, 
921 80 Piešťany 
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
15. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
16. Želemice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo Žilina, 1. mája sap. č. 34, 010 01 žilina 
17. železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova súp. 6. 8, 813 61 Bratislava 

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 drg spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dflom doručenia. 
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