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MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ĹTRAD V ČADCI 

oddelenie vystavby, ňzemného plánovania, stavebnčho poriadku a doprayy  

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/968/2019/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	06.02.2019 
č.zázn. VD/3052/2019/Mu 

OZNAMENIE  
o ZAČATi KOLAUDAČNÉHO KONANIA A 
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská distribučni, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
(d'alej len "navrhovaterpodal návrh na kolaudáciu stavby: 

"SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK" 

na pozemkoch v k.ú. Horelica (liniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Na predmetnA stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/4265/2012/Mu dňa 06.12.2012 
stavebné povolenie. 

Popis stavby: 
Projektová dokumentácia riešila posilnenie existujAceho NN vedenia v danej časti mesta z dôvodu 
podpätia, novou VN pripojkou a osadenim novej transformačnej stanice. 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
SO 11 Vedenie VN káblové 
SO 14 Trafostanice 22/0,4 kV - Kiosková 
SO 20 Vedenia NN - vonkajšie 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Azemnom 
plánovaril a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zdkon"), v sUlade s ustanovenim § 80 stavebného zdkona oznamuj e začatie kolaudačného konania 
dotknutým orgdnom a organizáciam a všetkým známym ačastnikom konania a sAčasne nariad'uje 
o predloženom návrhu Astne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deň  

04.03.2019 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvanych na Mestskom úrade v 'Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 18. 

fičastnici kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatnif 
najneskôr pri Astnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadaf. Účastníci konania môžu 
nahliadnuf do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné hodiny, č.dv. 114). 

K ústnemu pojednávaniu navrhovatel' predloži: 
• Doklad o vytýčeni stavby. 
• Doklady o vysledkoch predpisaných skAšok (elektroinštalácia, vodoinštalácia a kanalizácia, 

kominy, Astredné kArenie, plyn) a merani. 
• Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby. 
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• Projektovú dokumentáciu overenA stavebným Aradom v stavebnom konani alebo pri povorovanf 
zmeny stavby pred jej dokončenfm. 

• Výkresy s vyznačenfm zmien, ku ktorýrn došlo počas uskutočlovania stavby. 
• Zápis o odovzdanf a prevzati stavby, pokiar bol spfsaný. 
• Doklady o overeni požadovaných vlastnosti výrobkov (§ 47 stavebného zákona). 
• Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia. 

Poučenie: 
Ijčastniti konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, prfpadne 

navrImAť  ich dopinenie. 

Ak Si niektorý z Ačastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento must predložiť  pisomnd pinA 
moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Dorn& sa: 
Účastníci konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sAp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Horelica 

Nakorko sa jedná o líniovA stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podra § 26 
ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dni na 
Aradnej tabuli Mestského Aradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
3. Inšpektorát price Žilina, Hlavná sAp. č. 2, 010 09 Žilina 
4. Mg:1 Čadca, referát dopravy 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sAp. č. 4, 022 01 
Čadca 
6. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sAp. č. 91, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deA lehoty vyvesenia je driom doručenia. 
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Pečiatka a po pis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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