MESTO

Č ADCA

MESTSKV últAD V Č ADCI
oddelenie vYstavby, územného plinovania, stavebotho poriadku a dopravy

Váš list čislo/zo dňa Nage 'Oslo
VD/2315/2020/Mu
č.zázn. VD/10699/2020/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
20.04.2020

OZNAMENIE
0 SPOJENi fIZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA,
0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA
A NARIADENIE úSTNEHO POJEDNAVANIA
Stredoslovenská distribučni, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorčho zastupuje Emil Cisárik, Komenskčho 135/16, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik") podal dňa 17.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
12015 - Čadca - Májová - prediženie NNK
na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedeným driom bolo začaté spojené fizemné a stavebné
konanie.
Stavba obsahuje:
Predmetom stavby je rozširenie zenej elelctrickej siete. Do jestvujíiceho zemného kábla sa
vreže slcriria PRIS 3 . Ďalej sa z novej skrine PRIS 3 vyvedie nový kábel AYKY-J 3x240+120, ktorý
sa ukonči v novej slcrini PRIS 4. Zo skrine PRIS 4 sa potom vyvedie kábel AYKY-J 3x240+120
a ukončf sa v novejk skrini PRIS 2. Kábel bude uložený v chráničke v chodnilcu , v zelenom páse
a v ceste. Dana stavba sa bude realizovať v meste Čadca na ulici Májovej.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Azemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v menf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), oniamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie rizernného konania so stavebným
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného fizemného a stavebného konania a
síičasne nariaduje na prerokovanie predloženej liadosti Astne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovanim na deri
25.05.2020 (pondelok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom rirade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
Očastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnalcej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány, a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich
stanovisko za kladné. Očastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský firad, I.posch. č.dv.114).
Poučenie:
fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, pripadne
navrhnriť ich dopinenie.
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konanf alebo
pri prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'.
Alc Si niektorý z íičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložit' pisomml pinú
moc toho účastnika konania, ktory sa dal zastupovat'.

v
MESTO CADCL1
-61-

an GURA
r ĺnător mesta

Dorn& sa:
ĹJčastnici konania
1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Emil Cisarik, Komenského súp. č. 135/16, 022 04 Čadca
3. Patrik Halfar, Rieka stiip. č. 2829, 022 01 Čadca
4. Sprdva ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa sítp. Č. 104, 010 01 Žilina
5. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba bezprostredne týlca v lokalite Čadca - Májová

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom íičastnikov konania, tymto 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 firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
6. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
7. Mesto Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Olcresny dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova stlp. Č.
977, 022 01 Čadca
10. Olcresny úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022 01
Čadca
11. Okresny Arad Čadca, odbor starostlivosti o životn6 prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
12. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesny odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
13. Severoslovenské vociárne a kanalizácie, a.s., Wórická cesta sfip. č. 1960, 010 57 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynsk6 Nivy síip. Č. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
Toto ozndmenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny dal
lehoty vyvesenia je dfiom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: selcretariat@mestovcadca.sk
7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Dlt: 2020552974
Z.
Internet: v,
mestocackmsk
Adresa: Mestsky Arad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

