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MESTSKÝ tRAD V Č ADCI
oddelenie vSTstavby, ňzemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/1878/2021/Mu
č.zdzn. VD/32224/2021/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
10.05.2021

OZNA,IVIENIE
0 ZAČATi I'JZEMNi:F10 KONANIA A
NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktoriho zastupuje TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
ktorčho zastupuje IT24 s.r.o., Dolná 54/31, 967 01 Kremnica
(d'alej len "navrhovater) podal návrh na vydanie Azemného rozhodnutia o umiestnení stavby:
DOK CADC Milošová - št.hr. CZ (Šance)
na pozemkoch v katastrálnom území Čadca podra situdcie, ktord tvori prilohu tohto oznámenia
(liniová stavba). Uvedeným dŕiorn bolo začaté fizemné konanie.
Stavba obsahuje:
Navrhovaná stavba DOK CADC Milošová - št.hr. CZ (Šance), rieši vybudovanie časti
vzájomného telekomunikačného prepojenia siete Slovak Telekom, a.s., so siefou zahraničného
partnera. Navrhovaná stavba rieši časf telekomunikačnej infraštruktfiry a prishIchajacich prvkov, ktoré
budil umiestnené na fizerni SR až na štátnu hranicu (táto časf siete bude po vybudovani evidovaná
v majetku spoločnosti Slovak Telekom a.s.). Projektová dokumentácia nerieši časf pripojenia, ktoré
vybuduje zahraničný partner na fizerni CR.
Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v sfilade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebn6ho zákona oznamuje začatie fizemného konania
dotknutym orgánom a organizáciám, ako aj známym fičastnikom konania a síičasne nariad'uje za
Ačelom prerokovania tohto návrhu ústne pojedndvanie spojené s miestnym zisfovanfm na deň
01.06.2021 (utorok) o 09.00 hodine
so stretnutfm pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá. zasadačka I. posch. č.d. 117.
fičastnici územného konania m6žu svoje námietky uplatnif najnesk6r pri ústnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. tčastnici konania m6žu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom &ale počas
úradných dnf, najnesk6r však pri íistnom konanf.
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Poučenie:
Ĺ.Jčastníci konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, pripadne
navrlinúť ich dopinenie.
Ak Si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musi predložiť
pisomnú pinú moc toho účastnika konania, ktoiý sa dal zastupovat.
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Doručuje sa:
tčastnici konania
1.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská sup. č. 28, 817 62 Bratislava
2. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova sup. č. 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
3. IT24 s.r.o., Dolná sup. č. 54/31, 967 01 Kremnica
4. vlastníci pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo it-16 práva môžu byt' navrhovanou stavbou
priamo dotknuté (v navrhovanej trase liniovej stavby podra predloženej situácie)
5. vlastníci susedných pozeinkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou
stavbou priamo dotknuté (v navrhovanej trase liniovej stavby podra predloženej situácie)

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi
byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Marianské ndmestie stlp. 6. 19, 010 01 žilina
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova sup. č. 8, 832 47 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditerstvo policajného zboru v Čadci,
Palárikova sup. č. 977, 022 01 Čadca
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho sup. 6. 26, 012 23 Žilina
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy MV SR, odbor správy štátnych branic, Drieriová
sup. č. 22, 826 86 Bratislava 29
11. MsĹJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
12. MsĹJ Čadca, referát dopravy
13.NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta sup. 6. 100, 821 01 Bratislava
14. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova sup. č. 24, 851 01 Bratislava
15. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku sup. 6. 4, 022 01 Čadca
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16. Okresný Arad Čadca, odbor lcrizového riadenia, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
17. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
18.Okresný ítrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vysoko§kolákov sfip. 6.
8556/33, 010 08 Žilina

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, poslednY deň
lehoty vyvesenia je 'Mom doručenia.
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Pečiatka a podp orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Bankové spojenie: VUB, a.s., Čadca E-mail: sekretaxiat@mestovcadca.sk
IČO: 313971
Tel.: 041/4332301-4
Internet: www.mestocadcask
Č. '7224-322/0200
DIČ: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestslcý firad Čadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01
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