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ESTO CADCA
r r "MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a
služieb

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
VD/5735/2016/Mu
č.zázn. VD/36345/20 16/Mu

V Čadci dňa
10.11.2016

Vybavuje/linka
hig.Murčovál4302214

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉIJ9Ko.NANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHÚ POJEDNÁVANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Elspol- SK, s.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
(ďalej len "navrhovatel"') dňa 25.10.2016 podal návrh.na kolaudáciu stavby:
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Zákopčie - Husárik: Rekonštrukcia VN 232 odbo Husárik
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Zákopčie (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté
kolaudačné konanie.

Na uvedenú stavbu Mesto Čadca vydalo územné rozhodnutie pod č.j. VD/2l73/20 l S/Mu dňa
16.04.2015 a stavebné povolenie pod č.j. VD/4853/2015/Mu dňa 13.08.2015.

Stavba obsahuje:
Čast' stavby bola zrealizovaná v k.ú. Čadca a čast' v k.ú. Zákopčie, Nové vedenie VN - odbočka

pre trafostanicu 232/ts/cadca hotel husarik z linky Č. 232 bola navrhnutá s časti ako vzdušná závesnýrn
káblom DISTRI (570 m) a s časti ako zemná káblom AXEKVC (AR) (460 m).

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 5011 976 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

14.12.2016 (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 uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude neprihliadať. Účastníci konania môžu
nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Čadci.

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, prípadne

navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložit' písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Ing. Milan GtJRA
primátor mesta
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Doručí sa:
Účastníci konania
l. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O l O 47 Žilina
2. Elspol- SK, S.r.O.,Ľ.Štúra súp. č. 778/46, 029 Ol Námestovo
3. Obec Zákopčie, Obecný úrad, 023 II Zákopčie
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4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Cadca, Kýčerka
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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 a Obecného úradu na Zákopčí.
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Dotknuté orgány
5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. Č. 2, O 1O 09 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivostio životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O I 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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