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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE
POJEDNÁ·VÄNIÄ .-<. .'.

ÚSTNEHO
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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047
ktorého zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008

Žilina,

(ďalej len "navrhovatel"') dňa 11.02.2014 podal návrh né!i~R<laudáFiu
stavby:
.
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" Čadca - Okružná - rozšírenie NNK siete pre garáže"
na pozemku register "C" parc. Č. 13472/238, 13472/218, 13472/15 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté
kolaudačné konanie.
,
Účelom stavby bolo napojenie nových garáží v lokalite jestvujúcich radových garazi na
Okružnej ulici v Čadci. Existujúce NNK rozvody a existujúce rozpojovacie skrine pre požadované
nové pripojenia boli nepostačujúce. Navrhované rozšírenie NNK siete pre napojenie garáží je novým
zemným káblom v dÍžke 82 madopojenie do existujúcej skrine RIS, ktorá zostala pôvodná je novým
zemným káblom v dÍžke 37 m. Navrhovaný kábel nových NNK rozvodov bol po celej trase vedený
v zemi, uložený v ochranných rúrach.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'I!J 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 zist'ovaním na deň
.
19.03.2014 (streda) o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatnit'
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude neprihliadat'. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné hodiny: Po a St 8 - 17).
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ústnemu pojednávaniu navrhovate)' predloží:
Doklad o vytýčení stavby.
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní.
Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní
Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
Zápiso odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.
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Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho 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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Ing. MilancGURA
primátor mesta
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Doručí sa:
..
Účastníci kohania
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz súp. č. 3008, 022 O l Čadca
3. Mesto Čadca, v zastúpení primátorom, Námestie Slobody súp. č. 30, 022 O 1 Čadca
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých s~ stavba týka v lokalite sídl.Kýčerka - Okružná
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26
ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. č. 2, O l O 09 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
" "
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. č. 2483, 022 01 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, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
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E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

