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MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI
oddelenie výstavby, územ ného plánovania, stavebného poriadku a dopravy

Váš list

číslo/zo dňa

Naše

číslo

VD40796/5 l 73/2018Gns

Vybavuje/linka

V Čadci dňa

Gonščák/0414302225

05.12.18

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Železnice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení
REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava (ďalej len "stavebník") podal
dňa 19.11.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
,, ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR- Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo),
železničná trať 3. etapa" časť:
SO 08-38-01 prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka
SO 08-33-02 cestný most na prístupovej komunikácii cez rieku Čierňanka z 1/11
na pozemkoch register "C" pare. č. 14662/2, 14661/4, 14560/13, 14560/14, 14669/4, 14564/19,
14580/3, 14575/29, 14575/31, 14583/27, 1457/32, 14583,28,14583/29, 14582/11 , 14582/ 10, 14575/30,
14583/30, 7108/3, 14564/20 a 14565/17 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným
pod

č.j.

dňom

bolo

začaté

stavebné konanie.

Na umiestnenie predmetnej stavby vydalo Mesto Čadca územné rozhodnutie dňa 31.08.2012
VD/2854/2012/Mu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22 .10.2012.

Základné údaje o stavbe:
SO 08-38-01 v rámci tohto SO sa upraví časť jestvujúcej asfaltovej cesty od cesty 1/11 v dÍžke
125 m. V staničení 0,08430 sa z upravenej cesty vľavo vybuduje nová komunikácia v dÍžke 220 m,
ktorou sa preklenie Čierňanka a sprístupní sa územie za riekou .
SO 08-33-02 účelom objektu je premostiť rieku Čien'í.anka novonavrhovanou komunikáciou
MO6,5/3 0.
.
Mesto Čadca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa§ 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 ods. 1
stavebného zákona, v súlade s
§ 61 ods.1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného
konania o povolení stavby a s súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
17.01.2019 o 10.00 hod.
na Mestskom úrade v Čadci , malá zasadačka - I. poschodie č. dv. 117.
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznám iť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
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Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa kjeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

predložiť

písomnú plnú

v

MESTO CAD~'.\ .

Doručí

sa:

Účastníci konania:
1. Železnice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava,
2. REMING CONSULT, a.s. , Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava,
3. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/ A, O1O O1 Žilina,
4. Slovenský vodohospdársky podnik, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany,
5. Mesto Čadca, Námestia slobody č. 30, 022 01 Čadca
Ostatným účastníkom konania známym aj neznámym vlastníkom pozemkov v katastrálnom
území Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona,
vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
l. Okresný úrad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov
8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince
2. KR PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 26, Žilina, 012 23
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01
Čadca
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca,
,
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská súp. č. 28 , 817 62 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1,010 01 Žilina
8. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O1O47 Žilina

deň

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

