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oddelenie výstavby, tizemnčho plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy
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OZNAMENIE
0 ZAČATI ÚZEMNÉI-10 KONANIA A
NARIADENIE 1.1STNEHO POJEDNAVANIA

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje Vojtech Zajac, Za tram' 606/4, 031 04 Liptovský Mikulág
(d'alej len "navrhovater") podal dŕía 04.03.2021 návrh na vydanie fizemného rozhodnutia o umiestneni
stavby:
INS_FTTH_CA_CADC_OO_Čadca — Rieka
na pozemkoch v katastrálnom fizemi Čadca podra situácie, ktorá tvori prflohu tohto oznámenia
(liniová stavba). Uvedeným driom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Slovak Telekom a.s. plánuje v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb realizovať výstavbu
optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete v meste Čadca v primestskej časti Čadca —
Rieka v k.ú. Čadca. V záujmových lokalitách má Slovak Telekom a.s. existujIlcu metalickú sieť.
fičelom stavby je rekonštrukcia tejto siete, pokrytie novovybudovaných a plánovaných obytných
celkov, skvalitnenie služieb firemným klientom a pripojenie základných a materských škôl.
Vybudovanim optickej siete bude tunožnené vlastnikom prirahlých nehnuternostf využivať
vysokorýchlostné služby (interne, dogitálna televizia, telefón)
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o ilzemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenfm § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie fizemného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym fičastnfkom konania a súčasne nariad'uje za
fičelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deri
21.05.2021 (piatok) o 9.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
Očastnici územného konania môžu svoje ndmietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Očastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom &ale počas
Aradných dni, najneskôr však pri fistnom konanf.
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Poučenie:
Iĺčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne
navrhrulť ich dopinenie.
Ak Si niektorý z Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložiť
pisommi plat moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
2. Vojtech Zajac, Za trat'ou súp. č. 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. vlastníci pozemkov a stavieb, ktorých vlastrAcke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou stavbou
priamo dotknuté (v navrhovanej trase liniovej stavby podra predloženej situácie)
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo it-16 práva môžu bye navrhovanou
stavbou priamo dotlumté (v navrhovanej trase líniovej stavby podra predloženej situácie)

Nakórko sa jedná o líniovú stavbu s verkýrn počtom fičastnikov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie mug
byť vyvesené po dobu 15 dni na itradnej tabuli Mestského ítradu v Čadci.

Dotknuti orgány
5. Energotel, a.s., Miletičova súp. č. 7, 821 08 Bratislava
6. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta sítp. 6. 16, 010 01 Žilina
7. Krajský pamiatkový Arad žilina, Marianské námestie síip. č. 19, 010 01 žilina
8. Ministerstvo obrany SR, Agentilra správy majetku, Kutuzovova slap. 6. 8, 832 47 Bratislava
9. Ministerstvo vníitra, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho sap. č. 26, 012 23 Žilina
10. Mg:1 Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
11. Msú Čadca, oddelenie Iivotného prostredia a odpadového hospodárstva
12. MsÚ Čadca, referát dopravy
13. MTS, a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 Čadca
14. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku gap. 6. 4, 022 01 Čadca
15. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 01 Čadca
16. Okresný Arad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
17. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
18. OTNS, a.s., Vajnorská súp. č. 137, 831 04 Bratislava
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19. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
20. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Begickd cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
212. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný zdvod Piešeany, Nábrežie I. Krasku síip. 6.
3/834, 921 80 Piešeany
22. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sfip. 6. 44, 825 19 Bratislava
23. Stredoslovenski distribučnd, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 din spôsobom v mieste obvyklom, posledny deň
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.

VYVESENt

ZVESENt DŇA:

ESTO tAD
Pečiatka a pod s orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
ICO: 313971
Bankov6 spojenie: Vfm, as., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
DIC: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestslcý &ad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01
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