
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstayby, ňzemného plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/5242/2019/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	20.11.2019 
č.zázn. VD/43178/2019/Mu 

OZNAM ENIE 
0 ZAČATI KOLAUDAČNÉHO KONANIA A 
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca 

(d'alej len "navrhovater") dňa 13.11.2019 podal návrh na kolaudáciu stavby: 

10323 - Čadca - Kýčerka - Rozgirenie NNK 

na pozemkoch p.č. CKN 12501, 12401/2, 13470/1, 13470/2, 13468/56, 3156/2, 3156/3, 3157/7 v 
Čadca v katastrálnom územi Čadca (liniová stavba). Uvedeným dŕiom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Stavebnik zrealizoval rozširenie NNK rozvodov a montáž novej istiacej skrine VRIS 1.1 na 

nor'/ podperný bod a montáž nových rozpojovacich skriti PRIS 3 6. 1 a PRIS 7 č. 2 v Čadci, cast' 
Kýčerka za účelom pripojenia nových OM v lokalite plánovanej IBV. V uvedenej lokalite je 
požiadavka na pripojenie 5 (6) nových OM. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad 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 ustanovenim § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastnikom konania a súčasne nariad'uje 
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deri 

16.12.2019 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

„ , 
Učastnici kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatnif 

najneskôr pri ilstnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadat'. Ĺ1častnici konania mažu 
nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné hodiny, č.dv. 114). 

K fistnemu pojednávaniu navrhovatel' predloži: 
• Doklad o vytyčení stavby. 
• Doklady o výsledkoch predpisaných skušok. 
• Právoplatné stavebn6 povolenie predmetnej stavby. 
• Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konanf alebo pri povorovani 

zmeny stavby pred jej dokončením. 
• Výkresy s vyznačenfm zmien, ku ktorým došlo počas uskutočriovania stavby. 
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• Zápis o odovzdani a prevzati stavby, pokiar bol spfsany. 
• Doklady o overeni požadovaných vlastnostf výrobkov (§ 47 stavebného zákona). 
• Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia. 

Poučenie: 
Očastnici konania sa mbžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne 

navrhnuf ich dopinenie. 

Ak si niektorý z učastn(kov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložit' pisomml pirna 
moc toho učastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 

MESTO ČADCA  
-61- 

ng. Mi GURA 
pri 	tor mesta 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz sup. č. 3008, 022 01 Čadca 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podra § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musf byt' vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuti orgány 
3. Inšpektorát práce Žilina, 1-11avná sup. 6. 2, 010 09 Žilina 
4. MsU Čadca, referát dopravy 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sup. č. 4, 022 01 
Čadca 
6. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. 6. 91, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 din spôsobom v mieste obvyklom, posledný den 
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DNA: 	"4" ĺ  	ZVESENt DNA. 	  

-•- 

MESTO 

Pečiatka a podpis origánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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