ME S T 0 CADCA
MESTSKÝ ĹTRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Nage čislo
VD/1164/2019/Mu
č.zázn. VD/6809/2019/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
12.03.2019

OZNAMENIE
0 ZAČATi STAVEBNÉ110 KONANIA
(prediženie platnosti stavebného povolenia)

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(d'alej len "stavebnik") &Ia. 14.02.2019 podal žiadosť o prediženie platnosti stavebného povolenia
a predĺženie lehoty výstavby pre stavbu:
8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete
na pozemkoch v k.ú. Čadca a k.ú. Raková. Uvedeným driom bolo začaté konanie.
Stavba obsahuje:
Očelom stavby je rekonštrukcia NN siete z dôvodu podpatia a zlého fyzického stavu jestvujacej
vzdušnej siete 4 x 25 ALFe, ktorá je osadená na 11 ks drevených podperných bodoch. Rekonštrukcia
zabezpeči sporahlivú dodavku elektrickej energie a bude možnosť aj pripojenie nových odberných
miest v tejto lokalite.
Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané stavebné povolenie pod č.j.
VD/1110/2017/Mu zo dňa 25.05.2017, právoplatné 28.06.2017. Vzhradom k tomu, že dňa 28.06.2019
konči platnose predmetného stavebného povolenia a stavebnik do tohto termínu nezačne so
stavebnými prácami, požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia a následne požiadal o
predĺženie lehoty výstavby pre predmetnú stavbu.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v súlade s ust. § 61 stavebného
zákona oznamuje začatie konania o predĺženi stavebného povolenia všetkým známym účastnikom
konania a súčasne upúšťa od miestneho ziseovania aj od ústneho pojednávania, nakoĺko sú mu dobre
známe pomery staveniska a žiadose poskytuje dostataný podklad pre posúdenie.
fJčastníci konania si môžu uplatnie svoje námietky a pripomienky najneskôr
do 7 dni od prevzatia tohto oznámenia inak sa na ne neprihliada.
V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté z orgány štátnej správy, inak sa
v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so žiadoseou z hradiska nfm sledovaných
záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhši
čas, stavebný úrad na jeho žiadose určenú lehotu pred jej uplynutim primerane predĺži.
Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konand neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
bye.
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Č.sp. VD/1164/2019/Mu - Č.z. VD/6809/2019/Mu

Ak sa niektorý učastnik konania nechá v konanf zastupovaf, musf jeho zástupca predložif
pfsomnú pinú moc s overeným podpisom toho Ačastnika, ktorý sa nechá zastupovaf.
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WIng. 1jan GURA
primátor mesta

Dora& sa:
Účastnici konania
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 žilina
3. vlastnici stavieb a pozemkov, Ictorých sa stavba týka v lokalite Čadca, Milošová - Raková
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musf byf vyvesené po dobu
15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a Obecného úradu Raková.
Dotknuté orgány
4. MstJ čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. Mst Čadca, referát dopravy
6. MsĹJ Čadca, refer& správy majetku
7. Obec Raková, Obecný úrad, 023 54 Raková
'
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru včadci,
Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova sup. 6.
977, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022
01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. č. 95, 022 01 Čadca
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova sup. č. 1156, 022 01 Čadca
14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sup. 6. 1960, 010 57 žilina
15. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sup. č. 1, 010 01 Žilina
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava
17. Stredoslovenská distribučnk a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznárnenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dui spôsoborn v mieste obvyklom, posleclný defi
lehoty vyvesenia je dŕiorn doručenia.
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