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OZNÁMENIE:':_" .
O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM
A POZVANIE NA ÚSTNE POJEDNÁVANIE

Mestská teplárenská spoločnost' a.s., Palárikova 88, 02:2::oi Čadca
(ďalej len "stavebník") dňa 09.09.2014 podal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
na stavbu:
"Rekonštrukcia
a oprava vonkajších tepelných rozvodov
TVa kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca"
(ďalej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby
pred jej dokončením. Mesto Čadca vydal na stavbu stavebné povolenie dňa 24.03.2014 pod č.sp.
VD/l 082/20 14/Mu.
.
Stavba obsahuje:
Zmena stavby spočíva v zmene trasy teplovodu v niektorých častiach sídl. Kýčerka, podľa predloženej
projektovej dokumentácie. Dôvodom pre zmenu trasy je
.
• zabránenie križovaniu niektorých vedení (komunikačný-kábel -.:.optika, ktorý je vedený v tesnej
blízkosti pôvodného žb. kanála),
"
• vedenie trasy v zelenom páse, aby nedochádzalo k rozkopávaniu chodníka, čo je menej
obmedzujúce pre obyvateľov,
• vyhnutie sa križovaniu so silovými káblami, ktoré sú vedené nad pôvodným žb. kanálom (pôvodné
riešenie by si vyžiadalo preložku týchto káblov).
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 § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončením a súčasne podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

24.10.2014 (piatok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie,
inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský úrad, I. poschodie č. dv 15).
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Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

~J.
Ing. Milan
RA
primátor mesta
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88,02201 Čadca
2. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca sídl. Kýčerka
3. Ing. JozefFríbort, Alej súp. č. 580,90841
Šaštín
.
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
4. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. č. 1107,02201 Čadca
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol
Čadca
9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova súp. Č. 977,
022 O 1 Čadca
.
10. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. č. 252,02247 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 O 1 Čadca
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
15. SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp. Č. 2949/26, 010 22 Žilina
16. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina
Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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