
                   M   E   S   T   O     Č  A  D   C  A 
Mestský úrad v Čadci 

           oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

 
Váš list číslo  Naše číslo                    Vybavuje/linka              V Čadci dňa  
                    vd-46451-4514-2021-gr               Ing.Grambličková/4302214                  28.09.2021 

VEC: 
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení a nariadenie ústneho 
pojednávania. 

Na žiadosť stavebníka: Mesto Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca, Mesto Čadca, 
ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 ods. 1 stavebného 
zákona, v súlade s   § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
o povolení stavby 

„Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A 

na pozemku p.č. C KN 4436/2, 4436/1 a 3435/1 v k.ú. Čadca  a súčasne na prerokovanie žiadosti 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční  dňa 

19. 10. 2021 o 9.00 hod. 

na Mestskom úrade v Čadci, malá zasadačka – I. poschodie č. dv. 117.  

Stavba „Cyklistická komunikácia v meste Čadca – etapa 1.A“ je líniová stavba. Stavba je 
rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v línií cesty II/487 od SOUS v smere k obci Raková v dĺžke 
918 m tak, aby vyhovoval chodcom aj cyklistom. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných dní, 
najneskôr však pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada. 

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 
mohli byť. 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 
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                                                                                                         Ing. Milan GURA 
                                                                                                           primátor mesta 

Doručuje sa účastníkom konania:  

1. Mesto Čadca v zastúpení primátorom, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 
2. Vlastníkom bezprostredne susedných pozemkov so stavbou sa oznámenie doručuje verejnou 

vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.  

Doručuje sa dotknutým orgánom : 

1. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských  
dobrovoľníkov súp. č. 1082, 022 01 Čadca, 
2. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Slovenských dobrovoľníkov súp. č. 1082, 

022 01 Čadca, 
3. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977, Čadca 
4. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina   
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
6. Slovak Telekom, a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
7. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
9. Engie Services a.s., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................  ZVESENÉ DŇA: .......................................... 

...................................................................... 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 
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