MEs'ro

ČADCA

MESTSKY
oddelenie

dopravy,

ÚRAD

ľjP . xtavchn

V ČADCI

cho poriadku.

výxt avhy,

rozvoja

podľa
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list čislolJ.o
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.'\iaše číslo

Vvb avujc/liu
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Vec:
"SW - 475,11 Č:adca - Ho rclica zah. '1',1.; Ho rclicn - pri STK"

1\i1t:Sll)

plánovani
"stavebn)'

~";ľI7

Cadca. ako st<l\dlll~ llrčid prisILišl1)' podľa
;;'\1\011(1Č. 50/1076
lb. o územnom
stavebnom
poriadku (slavl'bn)
zákon) \ /ncni neskoršich
predpisov
(dalcj
len
zákon").
v stavebnom
konaní
preskúmal
podľa
~ 62 stavebného
zákona
žiadost

cl

o stavebné

povolenie,
ktorú podal: Stredoslovenskú
energetika
. Distribúcia,
U.S., Pri Rajčianke
2()27/8.
010 47 Žilina, ktorého zastupuje MON])I]
S.LO.
Námestie
hrdinov 3KO:IO, 010 0.1
l,ilinu. a na základe tohto preskúmania
vydal podľa ~ 6() stavebného
zákona II ~ I () \yhl{lšky c.

45312000

I..z .. ktorou

na stavbu "S\V - 4758
Stavhčl

bola

sa vvkonavajú

umiestnená

VIJ137U7:2012/Mu

11iekIIJn::' ustanovenia

Čadca - llorclicu

l.é1h.

uzcmnvm

siavcbncho

TS l-lorc licu - pri SlK"

rozhodnutím

\\'lI,IIl)'111

zákona stavebne
povolenie
ml pozemkoch v k.ú. Horelica
Mestom
Cadcu
pod
(' ..1.

zo dňa 02.10.:2012.

Nakoľko
sa jednú
o líniovú
stavbu
s veľkým
počtom
úČllstníkovkonania,
t)'111tO sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhlaskou
~ 2C) uck 2 lúk,lIld c 71/1 ()()} lb. o spravnom konani.
Rozhodnuric I11l1sibyť vvvcscne
po dobu 15 dni na llr(lcllll'u~~huli Mcsťsk(;ho
úradu \ (ddC!
Sl,l\dml:
vyvescnc

strauke

povolenie

nn úradnej tabuli

"y\CSClll'

bolo

IW www.mcxtocudca.sk.

mesta Cadca urniestnej

7. u vedeného dôvod II V árn 07n,lIl1 uj cme. Že rozhod n II tic je opätovne
mesta ,l zároveň (lj na úradne] tabuli mesta Cldc<l pu dobu 15 dní.
Podla

~ 53 a 54 zákonu

l'

71' If)CJ} lb. () správnom

nebolo

avšak nedopatrcnim
úradom Čadca.

preďMestským

konani

\ 1.llcní

zvcrej nené

neskorsich

IHI

webovej

predpism

tomuto rozhodnutiu pod.u do 15 dní odu dna jeho doručenia odvolanie 11,1 tVkSlO
JV1estsk)' úrad. oddelenie
dopravy. l~;P. sravcbného
poriadku,
výstavby. rozvoja
mesta cl služieb. Námestie slobodv . 30, 022 O I Cadca/. Tuto rozhodnut ic nic .je možné preskúmať
súdom podľa zákona č, 9911963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002
Z,z..
pokia!" nebol vyčerpaný' riadny opravn) prostriedok.
mo/.110 proti
(adca'cldrl'sa.
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V Čadci dňa 08,04.20

12/Mu

J"I

,

P()YOLENIE

S'rAYEBNE

Mesto
Čadca,
a stavebnom
vákon"). v stavebnom
ktorú dún podal
plánovaní

ako stavebn)!
úrad príslušný
podľa § 117 zákona
Č. 50/1976
Zb. o územnom
poriadku
(stavebn)'
zákon) v zneni neskorších
predpisov
(ďalej len "stavebn.
konaní preskúmal
podľa § 62 stavebného
zákona
žiadosť
o stavebné
povolenie.
.,
~ 1

•

Stredoslovenskú
energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, O1O 47 Žilina,
ktorého zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina
(ďalej len "stavebník").
vyhl2išh
Č. 45\12000

na základe
tohto preskúmania
Z.l.' k toro LI sa vykouavajú
niektoré
il

stavebné
11(1

podľa § 66 stavebného
zákona
ustanovenia
stavebného
zúko!1é\

a ~ 1()

VVd,\VCl

povolenie

stavbu
"SW - 4758 Čadca - Ho relica zah. TSHorelica

(ďalej len "stavba")
tohto rozhodnutia.

v k.ú. Horelica.

na pozemkoch

Stavba
bola
umiestnená
VD!] 707/20 12/Mu zo dňa 02.10.2012.

Popis stavby:
Predložená
mesta

l

dôvodu

Objektová

rczhodnutnrr

vydaným

projektovú
dokumentácia
rieši posilnenie
podpätia. novou VN pripojkou a osadením

skladba

SO II Vedenie

úzernným

situácie,

podľa

povoľovancj

-

pri

ktorú

STK"
ncoddeliteľnu

tvorí

Mestom

existujúceho
NN
novej transformačnej

Čadca

vedenia

súčasť

pod

v danej

c.j.

časti

stanice.

stavb):

VN káblové

SO 14 Trafostanice
22/0,4 k V - Kioskova
SO 20 Vedenia NN - vonkajšie
Pre uskutočnenie
l.

stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba
bude
uskutočnená
podľa
projektovej
\ spojenom
územnom
a stavebnom
konaní.
predchádzajúceho
povolenia
stavebného
úradu.
Pri uskutočňovaní
stavby
je potrebné
a technických
nariadení
cl dbať o ochranu

dokumentácie
Prípadné
zmeny

dodržiavať
zdravia osôb

stavebným
úradom
byť vykonané
bez

overenej
nesmú

predpisy
týkajúce
na stavenisku.

sa

bezpečnosti

práce

J.

Počas

výstavby

budú

dodrž.iavané

~ 48 - 53 stavebného

\ zmysle

,\, Stavebník

je povinný

5. St,1\'cbník

označil'

je povinn)!

požiadavky

6. SUlvhn bude dokončená

s uvedením

zabezpečit'

stavenisku

potrebných

údajov

o stavbe

íl

úcasuiikoch

,l

bezpečnosti

zákona.

tak, aby nedošlo k ohrozeniu
života, zdravia
proti vniknuiiu osôb. použitie ochranných
sieti

..

do dvoch rokov od nnc!obudnlI.lLapr:ú\io.platnosti
.

.

".

.

:'

.

','

- ..

.;;.~~.
"~"

Na stavbu budú použité

výrobky,

stavebné

ktoré splňajú

•...••...

, -

,

,l pod

- ~ '-Lli

tohto r07.hodnuti,\.

.

§ 46d\ihľvebného

St<lvebllík.ie
povinný
počas Fealizúcic
stavby. v zmysle
denník a tento predložiť
stavebnému
úradu pri kolaudácii

8

na uskurocnovanic

zákona/o

ods. 3 stavebného

7.

stavenisko
bl stavebného

stavbu

a zabezpečenie

/oplotcnie

technické

zákona.

- ~ 43i ods. J písm.

výstuvbv

všeobecné

zákona

viesť

stavebný

stavby.

podmienky

osobitných

predpisov

9. Podľa ~ 75 ods. l stavebného
zákona pred začatím S~1;v;obn)!c\1·prác stavebník zabezpeči vytýčellic
stavby 1\~l.ickou, alebo prúvnickou
osobou oprúvnelloll
vykonávať
geodetické
cl kuriografické
činnosti.

10. StavcbIlik pred začatím stavebných
a zariadení. ich prípadnú ochranu

vytýčenie
všetkých podzemných
vedeni
noriem a predpisov
za odborného dozoru ich

prác zabezpečí

podľa

presné

platných

správcov.

je povinn)!

1 1. St~lVcbnik

oznámiť

l') Stavba bude uskutočňovaná
dodávateľa
stavby najneskôr
\ J. /a odborné
ILI.

•

vedenie

stavebnému

úradu

termín

7.8ČHtia stavby.

dodávatel'sky.
Stavebník je povinný
do 15 dní odo dňa skončenia výberového

uskutoČI1ovania

stavby bude zodpovedať

i

1(i pred

386415

cl

realizáciou

zariadeni

č. 656/2004

zákona

výkopových

e

poškodeniu
plynárensk)/ch
zariadení.
pri realizácii dodržal' min. vzdialenosť

práce

realizovať

17. !)Lldri.~lťpodmienky

ručne

podľa STN 38 64 \ 3.

Spp

- distribúcia

a.s. o vytý'čeniC'

plynúrensb'ch

min.

\ ,5 In na každú

stranu

a prípojok.

aby nedošlo

podľa ustanovení

od plynovodu

STN

s jestvlljúcillli

podzemnými

k

n 600S

SEV AK, as

stavbou dôjde ku kolízii

,l o; UN
•

a.s.
od plynovoclu,

v teréne

zemné

•

kO\T1uhikúcii

§ 56 a ~57

požiadať

prúc

II

It

r»:

úradu

organizi\cia.

V ďalsom stupni PD akceptovať podmienky Mesta Čadca
pred začiatkom stavcbnycb
prác požiudat' Mesto Čadca o zvláštne užívanie

ST

stavebnému

konania.

dodúvateľsk(l

l i. V ďalsom stupni PU akceptovať podmienky SPP- distl'ibllcia,
• dodrzat
bel.pečnostn0
a ochranné pásmo o min. vzdialenosti

II

nahlásiť

vedeniami

-

vodovodné

potrubia

oe

100,

prek požiadať II presne vytýčenie IHl tvare miesta
práce v ochranných pásmach vodovodných
potrubí vykonávať ručne
v miestach
križovania cl subchov el. kábla s vodovodným \ťotrubím dodržať

pred !<1hújením

S'fN 7J (lOO)

DN \:)()

(sp.

VI).',I~'il\2()12/r-"'1I

- ('z.

\11)/.12<»-.1/201 2/\·1 II

Sir.

3

18. Dodrz.u podmienky
Obvodného
úradu ZP Čadca:
• dodávateľ stavby bude vzniknutý odpad zhromažďovať
v kontajneroch
alebo na miestach tak. ubv
nenarušoval
estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zneškodnenie
• dodávateľ
stavby nevyužitý odpad (170504)
ponúkne na materiálové
zhodnotenie
inému v tom
prípade. že nový držiteľ odpadu bude mat' povolenie
príslušného
stavebného
úradu na terénne
úpravy alebo využitie územia podľa stavebného
zákona
• pred zahájcnim prác dodavatel
siavbv požiada Obvodný úrad ŽY () udelenie súhlasu na nakladanie
s nebczpcčnvm
odpadom (odpad č. 170204) podľa ~ 7 ods. l písm. g) zákona o odpadoch
• dodávateľ
stavby nevyužiteľný
odpad zneškodn:
skládkovanim
na skládkc,
ktorú mú udelený
súhlas na prevádzkovanie
v ZITl}s1c ~ 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.
príp. integrovane
povulcnie

." ~ ....,

stavby odpad (170 l () 1) určen)' na réc'íkIÄciL'! ôB,(i\'Zé:l~Ósobc, ktorú mú súhlas príslllšného
krajského úradu ZP v zrr1y~le.~ 7 ods. 1 písm. ll) zákonu o odp,;&ich
ku kO!Cllldúcii stavby investor
zabezpečí
od dodávateľa
stavby doklady
o spôso bc nakladania
~
odpadmi počas realizácie stavby
v prípade nevyhnutného
výrubu drevín (aj krovirých porastov nad \ O m") nachádzajúcich
sn v trase
stavby .Ie \' zmysle ~ 47 ods. 3 zákona Č. 54312002 LL o ochrane
prírody cl krajiny v znclú
ncskoršicl: predpisov nutný' súhlas orgánuochrany
pr{iJ)cly pred.vydaním stavebného
povoleni»
prebytočnú
výkopovú
zeminu neukladať
na brehy miestnych
tokov a podmáčané
lokality. ,lb\
nedošlo k zasypávan:u
prípadných biotopoveurópskcho
alebo národného
významu,
\ prípade i.c
prebytocná
zemina nebude využitá
v rámci dotknutej
stavby, zlikvidovať
ju na riadenej skli1c1kc

•

dodávateľ

•
•

•

\,1(0

19. Stavcbnikovi
budú ako plochy zariadenia stavenisku počax realizácie stavebných
prac Slll/.iť ilm
pozemky. ktoré sú v jeho vlastníctve.
V prípade potreb.
zúsnhll clo verejných plôch v sl1\'islpsli
s \)stu\bllU
objektu je stavebník
povinný pred realizáciou
vyž.indai·si
súhlas fV\sli \' (:(\dci. odd.
ekonomicke

a správ!

majetku.

:20 St,l\'chll)rni
prácami
stavbou bez súhlasu
zaujmy účastníkov

nezasahovať
ich rnaj iiela.
stavebného

clo vlastníckych,
príp iných práv k pozemkom
dotknuivm
správcu, neprimerane
ncobmedzovat'
práva cl právom chránene

konania

..

'

21. 1\) ukončení stavby je stavebník
povinn)' pozemky dotknuté stavhou
uviesť do. pôvodného
SUI vu
il prípadné vzniknuté
škody uhradiť vlastníkom
resp: uživatéľor» podľa všeobecných
predpisov
o náhrade

škody.

22. Povolená

stavba podlieha

Projektovú

\'1ONUI7.

kolaudácii.

d o ku m cn tá c iu vvp rucova l:
hrdinov 3X0/10.

s.r.o .. lúmestic

RozlJodnutie

o námietkach

ú

010 03 Žilin(\ - Ing. Pavol

Siro

énxtn ik ov konania:

V priebehu stavebného
konania boli vznesené námietky
účastníkov
konania··
/\nna SČlJrO\'·l.
(Anna Sčurová na konaní zastupovala
.. Boris Prengcl, Vlasta Prengelová, Miroslav
Prengcl, /\nn,l
Kufová. Mária Švancarová.
Blažej Jedinák, Marcela Jcdináková,
Anastázia
Ščurová, Anna Králová.
Marcela Jedináková.
Jozef Kubiaiko. František
Kubišta.
Iveta Kubištová,
Veronika
Gilaniová.
ľvliroslnv Gilúni, Jozef Buček, Katarína Bučeková. Margita Babuliaková). z obsahu ktorých ide l1éljrn;i
nesúhlasu:
umicstncnim
trafostanice
budú stiesnené terénne podmienky.
čo bude sťažoval' prístup k rotlinnvm
domom. najmä pri zasobovanl
domácnosti
palivom. V zimnom období predmetné
miesto SIÚ7.i ti ,l
odhŕňanie snehu a na uskladnenie
posypového
materiálu
2. umiestnenie
trafostanice
by zncmožňovalo
zásah zúchranl1)'Ch vozidiel

() tieto dôvody

l.

3. vzhľadom na už neriešené
negatívne javy (chýbajúca
kanalil.Úcia,
cesta v clezolúlnolll
sU:\\ e.
rozlievajlice a v zime zarnŕzajúce
vody, hluk z čističky a spúšt'ajúce sa alarmy na poclnikéltersk\ch
objektoch) by umiestnenie
trafostanice
Stavebn)' úrad uvedené námietky
I.u

strany

os\(\tn~'ch

účastnikov

Č.

bývanie značne zhoršilo.
1,2, 3 po posúdení zamieta.
konania

neboli

v konaní

vznesené

žiadne

v alli

námietk

pripU111ienk) .
Stavba nesmie
ods. l zákona

Č.

Stavebné
prúvopldtl1Osti

byt' začat ú pokia!' stavebné

71/1967 Zb. o správnom
povolenie

stráca

povolenie

VU!J707/2012/Mu

bola

umieslnenú

právoplatnosť

v zmysle

~ 52

konaní.

platnost"

ak' 'ôo ....(ľ\1ô'()'I~:;'r()kcl\r. odo

nebola stavbu I.qča!ó - ~ 67 ods.·2 Sluvehnéhu

Stavba

nenadobudne

uzemnýn:

rozhodnuum

dňa

nadobudnutia

jeho

/úkOn2Y?:;
vydaným

Mestom

Cadca

pod

Č.I

zo dňa 02.10.2012.

Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plápq,y~ľc(W)..Iokumentáciou
Cadca) selwú'lenou uznesením mestského zastupiteľstvu
(,'96/2007na
zasadnutí
ODÔVODNENI

mesta (ÚPN
d11<127.07.2007.

mexta

F

Mcstu Čadca, ako príslušnému
stavebnému
úradu podľa § 117 zákona Č. SO/197() I.h
o ÚZen1l10111plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení bolo dňa 04.06.20 II
doručené rozhodnutie
Krajského stavebného
úradu v Žiline č. ObU- ZA - OVBP2/BI20
l 3/00521/1(0(\
zo dúa 2l)()5.2013, ktorým ruší rozhodnutie
Mesta Čadca č.j. VD/42.65/2012/Mu
zo dna 06.12.2012 a
vec vracia prvostupi'lovému
správnemu orgánu na nové prejednanie
čl rozhodnutie.
Krajsk)' stavebn)'
urud \ Í'.ilillt' listom doručenýrn
mestu Cadca dňa 12.07.20 1:"\nznúITlil. že jeho rozhodnutie o odvolaní
nadobudlo

prll\'oplntnosť

dna 24U().20 l J.

Na zúklade uvedeného
podl'a§ (i l stavebného
zákona
lS Hureliea _ pri STK" na
Distribúcia ;\.S., Pri IZajčianke

Mesto Čadca, ako príslušn)' stavebný úrad zahájilo z úradnej povinnosti
stavebné konanie o pov()le!.~"_sté\vby !,SW - 4758 Čadca - I'!orelic;\ /.;\11.
pozemkoch
v k.ú. l-lorelica. stavebníka:
Stredoslovenskú
energetik;! 8591/:W.010
47 Ž,ilina. v 7.a~túpeni MONDEZ s.r.o:Nétmcstie
hrdinov

.'XO I() () \ II (U 7.ilin,\.
I.úro\ et"1. vychádzajúc
l. rOl.hnclnutia
Krajského
ktorého ma stavebn)' úrad v novom konaní postupovat',

~ta\'cbného
úradu v i.ilinc, \ intťľ1ei,ú:ll
Mesto Čadca, ako príslušn)' stavebn)
úrad

vvzvalo stavebníka. aby doručil na tunajší stavebný úrad doklady:
• Stavebník musí preukázať.
že je vlastníkom pozemku alebo, že má k pozemku iné právo podľa ~
139 ods. l stavebného
zákona. ktoré ho oprávňuje
zriadil" na 110m požadovanú
stavbu
napr
nájomnú zmluvu. zmluvu o zriadení vecného bremena. zmluvu o budúcej zmluve podľa ust. ~ 5()a
()bčianskeho
I.ákonníka
lI.lllluvy o hudúcej zmluve musia okrem prejavu vôle obsahovuť ,li
datumy. kedy k ich uzavretiu došlo. podpisy vsetkých členo- predstavenstva
akciovej spu\()čnll:-;ti
ako oprúvneného
zo zmluvy, podpisy povinných 1.0 zmluvy. pričom všetky podpisy na t~'chtu
zrnluvách

by mali byť aj úradne overené)

Do doby doplnenia návrhu. Mesto Čadca konanie li súlade s ~ 29 ocls l zákonu Č. 7 \ ľ 196 7 I.h.
u spr:\Vlllln1 konaní v platnom zneni konanie prerušilo a upo/.Ornilo stavebníka.
že \ pripade. že nÚ\'ľh
nchude \,st,!lwvenej

lehote duplncn)'.

rvlcsto Čadca konaniclClswvi

Po doplnení
dokladov
Mesto Cadca, ako príslLlšn~ stavebn)' úrad podľa ~ l 17 zakona Č
SOíl976 lb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /siavcbný zákon/ v platnom zneni. v súlade s
~ 61 ods.l a ] stavebného
zákona oznámilo pokračovanie
v konaní o povolení stavby "SW - 47)~
Čadca _ Horelica zah. TS Horelica - pri STK" na pozemkoch v k.ú. Horelica. Súčasne nariadilo ústne
konanie. ktoré sa uskutočnilo
dňa 04.11.2013
na Mestskom úrade v Čadci. Nakoľko sa jedná o liniovú
suivbu s veľkým
počtom účastníkov konania. týmto bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou
~
:26 ods. 2 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o sprúvnom konaní. Oznámenie
bolo vyvesené po dobu 15 dni n,1

úradnej tabuli Mestského

úradu v Čadci

V priebehu stavebného
konania
(Anna Sčurová
na konaní zastupovala

boli vznesené námietky účastníkov
konania ... Anna SČUlU\Ú.
- BorisPrengel. ..\.::la?~aPrengelová,
Miroslav Prcngel. Anna
K II lová. Mária SvancGll'ovú. Blažej Jedinák, Marcela Jedi;nákc)~!{r.'-A!i('lstázia Ščurová.
I\nrw Kralova.
[\llmceLI Jcdinaková . Joze: I~ubiatko.
lrantisek
Kubišia.
Ivetéi;1<ubištovc'l.
Veronika
(iilani()\:1
rvliroslnv (iiLlni . Jozef Buček. Katarina Bucekova. Milrgit,1 Ihlhuliakovci).
/. obsahu ktorých iele 11(\IIII~i

uero dC)\ll,h

nťsúhlasu
umicsmcrum irnfostanice bud II sticsncné terénne poclmicllk)', čo bude sťažovať prístup k rodinnvm
domom. najmä pri zásobovani dornúcnosti palivon1'V zimnom období predmetné miesto sitiii na
ndhŕňanie snehu a na uskladnenie posypovéhomateľi{!ll"~,,,ď
2. umiestnenie trafostanice by zncmožňovalo
zásah záchranných
vozidiel
:1. vzhľadom na už. neriešené
negatívne jav)' (ch)/bajLlCél kanalizácia.
cesta v dczolátnor» st'I\C.
J'Ollievajúcc a v zime zamŕzujúce vody. hluk z čističky a spúšt'ajúce
sa alarm)' nn pudnikatťľsk~ch
obick toch) by umiestnenie trafostanice bývanie značne zhoršilo.
Stil\ebn)' úrad uvedené námietky Č. 1,2,3 po pOSlldení zamietol

II

l.

Dôvodom
Námietky

pre zamietnutie
námietok bolo:
sa týkajú umiestnenia
trafostanice

napriek tOl11Usa stavebný

úrad námietkami

a sú prejudikovaním

budúceho

stavu.

ale (lj

zapodieval.

iV'k'sto Cadca vydalo rozhodnutie o umiestneni stél\hy ..SW - 4758 Čadca - IluI'l:lluI I.ull. IS
II()J'cllc~1 _ Im SlK" lIU pUI.CIllkuch \ k. ll. Horehca podľa situácie. ktorá tvorila Jlťoddelitcl'JIlI sllčdsť
ioluo IUlllOdnlltia (územné
rozhodnutie
č.j VI)/J7ll7/20 12/Mu zo di'1a 02.10.2(12).
Predrnl'tné
rOl.llodnlltlc nadobudlo právoplatnost'
09.11.2012. V konauí,o umiestnení stavby bolo doložené okrem
iného. (lj stanovisko
príslušného
cestného správneho
orgúnu, ktorý háji verejný I.Úujenl. Cestný
správny Ol'gún umiestnenie
trafostanice
prejednal so sprúvcom miestnej komuniké .ie. pričom došicl
k nlVClU. I.e jej umiestnenie
nezasahuje do miestnych" komunikácii,
nebude brániť pri letnej CIzirnm:j
údržbe miestnych
kOl1lunikúeii
a zaroveň
je splnená norma STN 736110
Širkové
uspmindanil:
Iniestnych komunikácii
a norma ST l 730802 Požiarna bezpečnosľ
stavieb. V konaní o umiestnení
sl<\\'by ako aj povolení
stavby boli doložené všetky kladné slanovisk{l dotknutých
orgánov štútllej
správy. l uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté,' ako je uvedené \0 výrokovej
časti tohto rovhodnuun
(stavba bola povolenú).
Z.o strany ostatných

účastníkov

konania

neboli vznesené

7.iadne námietky

ani pripomlcnk).

/ \\,'skdkou
ústneho konaniu holo konštatované.
ze učastníci konania - vlastníci susednvch.
.
.
Ilcl\ll11tlJIIOStí. ktorí sa cítia byt povul'o\,(\110U stavbou dotknutí navrhli. aby k ioxkovu tr~lrost(\l1ica 'bola
pI'crniestnellú na pozemok
p.č. CIC'oJ 2X7/l v k.ú. Horclica. ktol')' usporiadali
CI previedli n(\ list
vlaxtnict V~I zn účelom umiestnenia
kioskovej trafostanice.
/ústupca
spoločnosti,
ktorou sa nechal
stavebník \ konaní zastupoval'
uviedol. l.e sa bude návrhom zapodievať a so stavebníkom
prehodnoti
nllcnll návrhu. Zúčastnené
strany sa dohodli.
ž.e pokiaľ bude návrh premiestnenia
kioskovcj
irafosranice
odsúhlasený
stavebníkom.
stavebné konanie Sil preruší do doby predloženia upnlvent:JICl
navrhu ..

Z uvedeného
dôvodu
bol stavebník
vyzvan)! o záväzné
stanovisko,
či trvá na SVOJom
pred 10)eno01 návrhu, a lebo predloii upravený návrh na um iestncnie k ioskovcj lI'aroslao;ce na
pow
p.c. CKN 287/1 v k.ú. Horelic a, ako požadovali účastnici konania. Zárove" bol ,wwhnil,
nku
upoznrnený,
ie v prípade
že bude návrh upraven)', predloží stavebnému
úrado projektov.
c!okumentúciu upraveného
riešenia. V prípade. že stavebník bude naďalej trvať na svojom pôvodnom
11úvrhll. 1\,/kSlll (adca. ako príslušn\ stavebný úrad bude pu oznámeni pokračoval'
v konaní o povolení
stavby

SI<lvebný úrad s\L1vebné konanie

prerusi I clo. \ 5.0220

\ 4.

\ 4 Mesto Č.:adca obdržalo žiadost o predi7.enie doby na doložcnie požadovaného.
stanoviska.
Mesto Čadca ž.iadosti vyhovelo
astanovilo
nový termín do 31.0J.2014.
!.é1!'O \'C 1'1
cn0
upozornilo stavebníka, že v prípade. že pož.adované doklady nebudú v stanovenej
lehote predlo/ .
stavebn)' úrad bude po.kračovat' v konaní o povoléti(Su\VbY',p{}~r.J:;.I:pôvoclného návrhu slClvebnlka
DI'\(\

\ 4.02.20

"o

N,lkol'Ko
!'lukrtlčo\"t!

sravebnik

nťoznúrnils\8vcbnél11L1

v konaní podľa predloženej

",

~

;'

•••

'

(né'ldu lInCllLl svojej

žiadosti

stavebn)'

l\r,ld

žiadosti.

spisu neboli dolož.ené žiadne nové skutQ~nosti.
Predlož,cná
žiadosť bola preskúmanú
c
uvedených
v § 62 a 63 stavebného
zákona. )3010 zis,terľé, že uskutočnením
siavbv a .I J
huducim už.ív<lllím nie sú a ani nebudú ohrozené práva a Ô'~H\Z/nei1t7:áujmy účastníkov
konani"
1)0

l.

nladisk

Dokumentácia

splňn

zúkladné

pož.iadavky

na sta\'b)

stanovené

~ 43d

a ~ 47 stavebnéhu

l.úklHHI.
Sta\'Cbn); úrad v priebehu

konania

nenašiel dôvody.

ktoré by branili povoleniu

stavby

Stavba nic je v kolízii s platnou územno - plánovaeolf dokui11entúeiou
mesia (lJPl\
Cadcu) schvú\enou uznesením mestského zastupite\'stva
č. 96/2007 na zasadnutí
dňa 2707.2007.

mesta

POU{:ENIE
Podľa ~ S3 CI S4 zákona C. 71/\967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršicb
predpiso\' rnol.110
proti iomuto rozhodnutiu
podal' do 1 S dní odo dňa jeho doručenia ~dyolanie na Mesto Cadca /adrcsa
Mestsk)' úrad. oddelenie
dopravy,
(JP, stavebného
poi:ii:1'dku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb.
Námestie slobody 30, 022 Ol Č~adca/. Toto rozhodnutie nic je možné prcskúrnat' súôorn podľa zákona
Č. 99/ \ 96.1 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení zákona č." 424/2002 Zrc., pokiaľ nebo] vvčerpai»

riadny opravný prostriedok.

/

Príloha:

•

overená projektová

dokumentácia

ng. 1Vl~"
primú'tor

GURA
mesta

/.

('11

.

VI)',i1("

2t112/1\l11I' ('.l.

str.

VI)/·12ú5·:l/2012;\11I

Doručí sa:
Účastníci
konania

l. MONDE!

S.r.O.,

árnestie

hrdinov

súp.

Č.

380/10,01003

Žilina

Nakoľko sa jednú o líniovú stavbu s veľkým
počtom
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967

účastníkov
konania,
týmto sa rozhodnutie
lb. o správnom
konaní. Rozhodnutie
musi

bvt vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci .
•••••••

Dotknuté
:1. Msľi

orgúny
dopravy
Hasicského

Čadca. referát

:) Okresne

riaditeľstvo

cl

' •• >-

\ .~'.'~~'''~'.
" '
.
.,;',
zboru v Čadci. Andreja

záchranného

Hlinku

sup.

t: 4. on ()1

(;ldCI

odbor sl<lrustli\ osti () zivotné prostredie. l-lorna Sl'I\'). č. )4gJ.
7. Sr-:V!\K. as. Bórickú cesta súp. Č. 1960, O l O () l· Z.i·ltnu
x. Slovak Telekom a.s .. R.CSI, Poštová súp. č: l, O l O Ol 0iJ~ria
<). Spp·
disu'ibúcia. éLS., Závodská cesta súp. č. 2949/26, O 10 22 Zilina
10. Stredoslovcnská
energetika - Distribúcia,
a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8,01047
() ()1'JI.~Sll~

úrad

Cadca.

Na vedomie:
II. Stredoslovenská

'[ Ul\l

lehot.

energetika-

I'u/hodnutie

\\\l'Sl'nld

je

Distribúcia,

hyľ \'y\CSCnl'
dnom doručenia.
musi

po

a.s., Pri Rajčianke

súp. č. 2927/8,

dobu l) dni spôsobom

v
.;
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