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MESTO ~ ADCA 
MESTSKÝ ~JRAD V ~ADCI 

oddelenie výstavby, ~zemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list ~islo/zo d~a Nage ~islo  Vybavuje/linka  V ~adci d~a 
VD/1180/2018/Mu  Ing.Mur~ová/4302214  23.04.2018 
~.zázn. VD/15058/2018/Mu 

OZNAMENIE 
0 SPOJENi fTZEMNE. 110 A STAVEBNÉHO KONANIA, 

0 ZAeATI SPOJENÉHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

MDM-Trans s. r. o., Horelica 40, 022 01 ~adca 
(d'alej len "stavebnik") d~a 09.02.2018 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Oplotenie pozemku 

na pozemku register "C" parc. 6. 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 v katastrálnom územi 
Horelica. Uvedeným (Mom bolo za~até spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Oplotenie bude realizované na pozemku investora a nebude zasahovat' do susedných 

pozemkov. Zo strany štátnej cesty je medzi oplotenim a cestou ponechaný zelený pás, kde je 
prirodzene odvodnená komunikácia. V rátnci predného oplotenia sú navrhnuté 2 zasúvacie brány pre 
vjazd a výjazd z areálu. Predné oplotenie bude mat' celkovú dižku 115,9 m a výšku 1,5 rn nad terénom. 
Bat-16 a zadné oplotenie bude mat' celkovú d~žku 183,2 m a premenlivú výšku. Navrhované oplotenie 
je navrhnuté ako montovaný systém a okrem konštrukcie pre briny je bez pevných základov. 

Mesto ~adca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona ~. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie ilzemného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona za~atie spojeného územného a stavebného konania a 
sú~asne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deft 

28.05.2018 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutfm pozvaných na Mestskom úrade v ~adci - malá zasada~ka I. posch. ~.d. 18. 

O~astnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko 
dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 
stanovisko za kladné. O~astníci konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto ~adca, 
Mestský drad, I.posch. ~.dv.15). 

Pou~enie: 
fI~astníci konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne 

navrhnút' ich dopinenie. 
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boll alebo mohli bye uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak Si niektorý z ú~astnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložie pisomnú pinú 
moc toho fi~astnika konania, ktorý sa dal zastupovae. 

AIESTO 6DC1  , 
-61_1 

/7   
I n g . Milan GURA 

primátor mesta 

Doru~i sa: 
Ú~astnici konania 
1. MDM-Trans s. r. o., Horelica súp. 6. 40, 022 01 ~adca 
2. Ing. Marián Ku~erik, Kalinov súp. ~. 2036, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Slovenská správa ciest, Investi~ná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. ~. 104, 010 01 Žilina 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb v k.ú. Horelica 

Nakorko susedné pozemky nemajú založené LV, potencionálnym vlastnikom týchto pozemkov sa 
oznámenie doru~uje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona ~. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
Oznámenie musf byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v ~adci. 

Dotknuté orgány 
5. Krajské riaditerstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. ~. 48, 010 01 Žilina 
6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp. ~. 1613, 
011 95 Žilina 
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., B6rická cesta sap. 6. 1960, 010 57 Žilina 
8. Stredoslovenská distribu~ná, a.s., Pri Raj~ianke sap. ~. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 &if sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deft 
lehoty vyvesenia je Morn doru~enia. 

VYVESENt    ZVESENt D~A:   

ITESTO eADEI 1  

Pe~iatka podpis orgánu, ktorýpotvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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