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OZNAMENIE
0 ZAČATi KOLAUDAČNEHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(d'alej len "navrhovater) dria 11.04.2019 podal návrh na kolaudáciu stavby:
8606 - Čadca - u Sihelnika - REk. VN 6. 232 odb. u Sihelnika
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (liniová stavba).
Uvedeným driom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na predmetml stavbu vydalo stavebné povolenie mesto Čadca dria 21.07.2017, pod č.j.
VD/1109/2019/Mu.
Stavba obsahuje: Rekonštrukčné práce boli delené na fiseky:
• A/1.1 — VN káblové vedenie I.č. 232
• A/1.2 - NN káblový rozvod
• B/1.1 — Demontáž VN č. 232
Mesto Čadca, ako stavebný drad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o íizemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenim § 80 stavebného zákona omamuje začatie kolaudačného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym fičastnikom konania a sfičasne nariad'uje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na den'
17.07.2019 (streda) o 9.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom arade v Čadci, I. poschodie, 6. dveri 117 - malá zasadačka.
fičastnici kolaudačného konania a dotknute organy a organizácie môžu svoje namietky uplatnif
najnesk6r pri Astnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadat'. fJčastnici konania m6žu
nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na Mestskom rirade v Čadci počas ftradných dni.
Očastnici konania sa m6žu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, prfpadne
navrhnítt' ich dopinenie.
Ak si niektorý z iloastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnri pinú
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'.
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Dora& sa:
Očastnici konania
1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. vlastnici pozemkov a stavieb, ktori matt byt' stavbou dotnuti v -lokalite u Sihelnika (Čadca,
Raková) doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konani. Oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a
Obecného úradu Raková.
3. Obec Raková, Obecný firad, 023 51 Raková
Dotknuté orgány
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. 6. 2, 010 09 Žilina
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. MsfT čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku
7.0kresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca
8. Okresný &ad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
10. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
11. Slovensky vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešfany, Nábrežie I. Krasku súp. 6.
3/834, 921 80 Piešfany
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
Prizvani
13. PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta sap. č. 1, 010 01 žilina

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
den lehoty vyvesenia je &tom doručenia.

ZVESENt DŇA.

VYVESENt DŇA.
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