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Slovak Telekom, a.s., Bajkalská
ktorého zastupuje PAMATEL,
Bystrica
(ďalej len "navrhovatel"')
stavby:

~
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••

28, 817 62 Bratislava,
s.r.o., Ing.Vladimír
Sojak, Skuteckého

podal dňa 17.01.2017 návrh na vydanie územného
INS-FTTH-CA-CADC-Čadca-U

na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). Uvedeným

21,97401

Banská

rozhodnutia

o umiestnení

Hluška

dňom bolo začaté územné

konanie.

Stavba obsahuje:
Predmetom tejto investičnej akcie je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú 'sieť pre rodinné
domy, bytové domy a firmy v časti II Hluška v meste Čadca. Vypracovaný
projekt rieši zvýšenie
kvality a kapacity poskytovaných
telekomunikačných
služieb. Realizácia stavebných prác pozostáva
z výkopových prác zemnej rýhy 25 x 60 cm, pretlaku miestných komunikácii v hÍbke 0,9 m, pretlaku
chodníkov v híbke 0,6 m s následným uložením multi rúr Slovak Telekoma.s. Verejné priestory sa
počas výstavby zabezpečia zábradliami, alebo ekvivalentným
spôsobom tak, aby zabránili pohybu
osôb v okolí vykopaných zemných rýh. Pri križovaní iných podzemných inžinierských sietí a v súbehu
s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736005 a rešpektované budú aj požiadavky správcov
inžinierskych sietí. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného
stavu.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. l stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

so stretnutím pozvaných

31.03.2017 (piatok) o 9.00 hodine
na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka
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Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnorn pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadať. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa
v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasia. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadost' určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlži. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, Mestský úrad, l.posch. č.dv.l S).
Účastníci konania sa môžu PJ..;~dvydaním rozhodnutia
navrhnúť ich doplnenie.

vyjadriť k jeho podkladom,

prípadne

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovomkorraní.v
určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.<'~
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu,
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať .

tento zástupca
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Ing. (Milan
primátor

~ÚRA
mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
l. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 81762 Bratislava
2. PAtvlATEL, S.r.o., Skuteckého súp. Č. 21, 974 Ol Banská Bystrica
3. Mesto Čadca v zastúpení primátorom mesta
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca UHluška

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verej nou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
S. Kraj ský pamiatkový úrad Žilina, Marianské námestie súp. Č. 19, O I O O 1 Žilina
6. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. Č. 88,02201
Čadca
7. Mestský podnik služieb, Podzávoz súp. Č. 284, 022 80 Čadca
8. MsÚ Čadca, referát dopravy
9. MsÚ Čadca, referát správy majetku
10. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
ll. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp.
Čadca

Č.

4, 022 O l

(

Č.sp. VD/51712017/Mu - Č.z. VD/5498/517/2017IMu

str. 3

12. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 O l Čadca
13. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. Č. 91,022
01 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
15. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 O 1 Čadca
16. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,02201 Čadca
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca
18. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
19. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č.·44,.8251-9-$ŕ-atislaya
21. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp.rč. 2927/8, 010 47 Žilina
.

.'

-

•

'l.'··

~.•• - - --

,-.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dníspôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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