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OZNAMENIE
0 ZAČATi ÚZEMNÉHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta 1960, 010 57 žilina
(d'alej len "navrhovater") podal dria 16.12.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenf
stavby:
SKV žilina - čadca - žarec, smer Billa - rekonštrukcia vodovodu
na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedenym awn bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Predmetom navrhovanej stavby je rekonštrukcia vodovodu v meste Čadca — miestna čast'
Žarec, ul. Jašíkova. Potrubie bude z PE 100 RC, D 160, SDR 17, PN 10 a pripojky z PE 100, d 32,
SDR 11, PN 16. Navrhovany vodovod bude napojený na existujúci verejný vodovod LT DN D 150.
Dĺžka navrhovaného vodovodu bude 200 m a bude pozostávat' z vetvy „V" a 13 pripojok, ktoré sa
prepoja na existujúce domové rozvody. Trasa vodovodu bude vedená v nespevnenej ploche a miestnej
komunikácii.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastnikom konania a súčasne nariad'uje za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deŕí
29.03.2021 (pondelok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
Očastnici územného konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri ústnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Účastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas
úradných dni, najneskôr však pri ústnom konanf.
Poučenie:
Učastnici konania sa môžu pred vydanfm rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne
navrhrnaf ich dopinenie.
Ak si niektory z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložif
pisomnú pinú moc toho účastnfka konania, ktory sa dal zastupovat'.
Stavebný tirad, vzhPadom na stičasnti mimoriadnu situáciu v stivislosti s ochorenim
COVID-19 odporika dohodnilf si, v pripade záujmu o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia
pred dňom ňstneho pojednávania, termin s pracovnikom stavebného tiradu na tel.č.
041/4302214, pripadne e — mailu: marcela.murcova(&,mestocadca.sk.
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Ak by došlo k zhorgeniu epidemiologickej situácie a s tým spojených nariadeni vlády,
oduortičame sa informovar či bude konanie v stanovenom termine.
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Dorn& sa:
tčastnici konania
1. Severoslovensk6 vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina
• vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou
priamo dotIcnuté - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona sa
oznámenie o začatf konania doručuje verejnou vyhláškou.
• vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou
stavbou dotknut6 - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona sa
oznámenie o začatf konania doručuje verejnou vyhláškou.

Dotknuté orgány
3. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta sfip. č. 16, 010 01 žilina
4. Mst Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. Mse Čadca, referát dopravy
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchrann6ho zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
7. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova síip. Č. 91, 022 01 Čadca
8. Regiondlny firad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Beirickd cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
10.Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
11.SPP - distribíicia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
12.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina

Toto oznámenie mug bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný defi
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
ZV7SENt DI4A.
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orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
ItO: 313971
Tel.: 041/4332301-4
Internet: wvvw.mestocadca.sk
DIt: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky &ad Čadca, Namestie slobody 30, PS6: 022 01

