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O Z NAME<NI:E·.
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047
(ďalej len "navrhovatel"') dňa 01.08.2016 podal návrh 'tÍakolaudá~iu stavby:
'~:",.~--:,:;<-.;,~'.
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Čadca - Husárik: prepoj VN č. 110 - 232
na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na uvedenú stavbu Mesto Čadca vydalo územné rozhodnutie pod č.j. VD/2174/2015/Mu
16.04.2015 a stavebné povolenie pod č.j. VD/5424/2015/Mu dňa 13.08.2015.

dňa

Stavba obsahuje:
Stavba bola realizovaná v k.ú. Čadca, v lokalite pri horskom hoteli Husárik. Zámerom
investora bolo prepojiť linku Č. 110 s linkou Č. 232, ktorá je vedená zo Zákopčia smerom k horskému
hotelu Husárik, čím vznikne v prípade častých porúch na jednej z liniek možnosť prepojenia smeru
napájania. Prepojenie linky Č. 110 s linkou Č. 232 je zemným káblom AXEKVC (AR) E.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 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 § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
06.09.2016 (utorok) o 09.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude neprihliadať. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Čadci.
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O1O 47 Žilina
2. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týkav lokalite Čadca.Husárik

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26
ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.Oznámeaie-musr-byt'
vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestského úradu v.Čadci.·
".:', .

Dotknuté orgány
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. Č. 2, 010 09, Žilina
;
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru y,..Č,'l-dci,,AndrejaHlinku súp.
Čadca
.Ó:
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5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91,022 O 1 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorýpotvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 04114332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 04114302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

