
MES TO CADCA 
MESTSKÝ CRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, fizemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 
VD/3512/2018/Mu 
č.zázn. VD/33679/2018/Mu 

Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
Ing.Murčová/4302214 	17.08.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM t1ZEMNÉ1-10 A STAVEBNÉHO KONANIA, 

0 ZAčArli SPOJENÉ1-10 KONANIA 
A NARIADENIE fTSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina, 
ktorého zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 23.07.2018 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

10323 - Čadca - Kýčerka - Rozgirenie NNK 
na pozemkoch v k.ú. Čadca (finiová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Predmetom riešenia tejto projetkovej dokumentácie je návrh na rozširenie NNK rozvodov a montáž 
novej istiacej skrine VRIS 1.1 na nový podperný bod a montáž nových rozpojovacich skriň  PRIS 3 č. 1 
a PRIS 7 č. 2 v Čadci, časf Kýčerka za nčelom pripojenia nových OM v lokalite plánovanej IBV. 
V uvedenej lokalite je požiadavka na pripojenie 5 (6) nových OM. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovarn a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným 
konanim, podl'a § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného nzemného a stavebného konania a 
snčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojedndvanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deň  

10.09.2018 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvanych na Mestskom nrade v Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 18. 

Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri tomto 
pojednávarn, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko 
doticnute orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 
stanovisko za kladne. Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
nradné dni, I.posch. č. dv 114). 

Poučenie: 
Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne 

navrhnnf ich dopinenie. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konani sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt'. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v nzemnom konani alebo 
pri prejednávani nzemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 



VYVESENt DNA.  

	*IV 	 
Pečiatka a podpis organu, 

STO CADCI 
• -bi 	• 

eseme a zvesenie 
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Ak Si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť  pisomnú pinú 
moc toho účastrulca konania, ktorý sa dal zastupovať. 

   

- 
Ing. Milan R42. 

primitor mesta 
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MESTO C AD C.1 

-6i 

 

   

Dora& sa: 
lačastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz súp. 6. 3008, 022 01 Čadca 
3. Ing. Vladimir Krčmárek, Skalité súp. č. 1014, 023 14 Skalité 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva m'óžu bye navrhovanou 
stavbou priamo dotknuté 

Nakorko sa jedná o łíniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa oznámenie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Omámenie musí 
bye vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Mst 'Čadca, oddelenie životného pro stredia a odpadového hospodárstva 
6. Mst Čadca, referát dopravy 
7. Mst Čadca, refer& správy majetku 
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachrarmého zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01 
Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný &ad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Beirická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. 6. 1, 010 01 Žilina 
13. SPP - distibúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava 

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 drn spôsobom v mieste obvyklom, posledný deri 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankové spojenie: VI:JB, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 1: 7224-322/0200 	 Internet: wi,vw.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky firad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 


	Page 1
	Page 2

