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O Z N A' -M-E-~N--'-1"E'
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KON~NIA'A'~Akt4.DENIE

ÚSTNEHO

POJEDNÁVANIA
,

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 _62 BratislaviK":"
ktorého zastupuje Telecomproject spol. s r.o.,Pajštúnska
1, 851 02 Bratislava
(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 16.07.2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
F2BTS CA JUR Stožiar TMO u Jurošov
na pozemkoch v k.ú. Čadca podl'a sihmci~;Jcto~ tvorí prílohu tohto oznámenia. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie.
.
Stavba obsahuje:
Investor plánuje v rámci skvalitnenia a možnosti rozšírenia poskytovaných služieb pripojiť na
svoju optickú sieť zemným káblom predmetnú stanicu F2BTS _CA_JUR. Predmetom výstavby bude
realizácia káblovej ryhy, pokládka multi rúry a následný záhrn káblovej ryhy pre optické pripojenie
predmetnej BTS, spojený so spätnými úpravami narušených povrchov. Trasa začína od bodu
pripojenia - spojky OSOlA na.jestvujúcej optickej trase v-lokalite ti Juroši v Čadci, na l'avej strane za
mostom cez Čierňanku v smere od križovatky Jesenského ulice so Slovanskou cestou za ČS OMV aje
vyznačená v projektovej dokumentácii, ďalej trase .smeruje prechodom MK do extravilánu, kde
pokračuje v nespevnenej ceste a zelenom páse až k technologickému objektu Stožiaru TMO u Jurošov
pre F2BTS_CA_JUR. Dlžka trasy vo výkopeje 670 m.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 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 § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
22.08.2014 (piatok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas
úradných dní; najneskôr však pri ústnom konaní.
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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 zástupca musí predložiť písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

II~\~.

I~:

~

v~

il~~,'
f MESTO CADCA
l'"
~------.

I\fila~~--'

-61--

",

...•.

ŕ.ý

"-,

..

-

.----

primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava
2. Telecomproject spol. s r.o., Pajštúnska súp. Č. 1, 851 02 Bratislava
3. Ing. Jaroslav Jurica, Topoľčianska súp. Č. 19,851 05 Bratislava;
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týkaw-lekalite-Čadca

•

u Jurošov

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
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. Č.
977, 022 O 1 Čadca
. '.9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č; ''1156, 022 O1 Čadca
ll. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Žilina
13. Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., OZ Povodia stredného Váhu L, 020 01 Nimnica
14. spp - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O1O 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
-DlČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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E-mail: s~kre~ariat@mestovcadca.sk
Internet: www.mestocadca,sk

