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

V áš list číslo/zo dňa Naše číslo
VDII 050/20 14/Mu

. Vyhavuje/Iinka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
14.04.2014

,
O Z NA:.MENJE

O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEll'NÉHO KONANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pri .R..aičianl<e292;7/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na kopci 25, 010 Ol .?-ilina.
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 14.02.20 14 návrh 1~j':~ydai1'i'~územného rozhodnutia o umiestnení

stavby:

"Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD apolyfunkčné objekty"

na pozemkoch vk. ú. Čadca, ako je uvedené v situácii umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddelitel'nú
súčasť tohto oznámenia. Uvedeným dňombolo začaté územné konanie.

Stavba navrhovaného zemného káblového rozvodu NN bude realizovaná v katastrálnom území
Čadca. Rozšírenie NN distribučného rozvodu vedené z existuj. TS J J 0/TS/508/Gymnázium a existuj.
TS J 10/TS/509/0BS. V trase navrhovanej stavby sa nenachádzajú porasty krovín a drevín, ktoré by
bolo potrebné vyrezať, a taktiež nedôjde k záberu pol'nohospodárskej pôdy. Účelom stavby je
zabezpečit' zásobovanie el. energiou plánovanej zástav by v danej lokalite v požadovanej kvalite,
výkonovej rezervy a prevádzkovej spol'ahlivosti.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § l 17 zákona Č. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v' znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), oznamuje, žev horeuvedenej veci podl'a § 39a ods. 4 stavebného zákona spája územné
konanie so stavebným konaním.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnut' do podkladov pre vydanie stavebného
povolenia na tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky nebude stavebný úrad prihliadať.

Podl'a § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovorn konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
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Doručí sa:

Účastníci konania
l. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. VeMco s.r.o., Na kopci súp. č. 25, 010 01 Žilina
3. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. č. 689/5,02204 Čadca
4. Mgr. Viliam Kocúrek, Oščadnica súp. č. 1442,023 Ol Oščadnica
5. Dušan Pastorek, Stred súp. č. 868,023 lIZakopčie
6. MUDr. František Potanko, Raková súp. č. l3L7~,02351·J~tl~Ová,.
7. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v·lä·k~lite~Sj:~ľ.Kýčerka - Okružná

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 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
8. Msl) Čadca, referát dopravy
9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova súp. Č. 977,
022 Ol Čadca
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
ll. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156,022 01 Čadca
12. SEV AK, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, Ol O Ol Žilina
13. Slovak Telekom a.s., ReS!. Poštová súp. č. 1,010 Ol Žilina
14. Spp - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp, Č. 2949/26, Ol O 22 Žilina
15. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, Ol O 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 1S dní spôsobom vmieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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