
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dim 
VD/2543/2021/Mu 	 1ng.Murčová/4302214 	23.08.2021 
č.zázn. VD/43853/2021/Mu 

OZNAMENIE  
0 ZAČATi STAVEBNEHO KONANIA A 

NARIADENIE fJSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje Ing. Tomáš Šimurda ENData s.r.o., Pol'anová 1578/37, 029 01 Námestovo 

(d'alej len "stavebnik") &la 11.05.2022 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

13785 Čadca - Milošová - zah. TS a rekonštrukcia NN siete 

na pozemku register "C" parc. č. 8974/2 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedenym dŕiom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Na stavbu bolo vydané Mestom Čadca Azemné rozhodnutie pod č.j. VD/839/2022/Mu dila 
29.03.2022. 

Stavba obsahuje: 
D6vodom stavby je sfažnost' na kvalitu dodávky elektrickej energie a meranim bola zistená nekvalitná 
dodávka elektrickej energie. Pri obhliadke bol zisteny zly fyzicky stay trafostanice 
233/ts/milosova_u.privary a NN vzdušného vedenia. Pre zabezpečenie kvalitnej dodávky elektrickej 
energie je potrebná rekonštrukcia trafostanice, NN vzdušného vedenia a montáž novej jednostipovej 
trafostanice. 

Členenie stavby: 
SO 01 Demontáž 
SO 02 Rekonštrukcia VN pripojky pre trafostanicu 233/ts/milosova_u.privary 
SO 03 Rekonštrukcia trafostanice 233/ts/milosova_u.privary 
SO 04 VN Pripojka a montáž UO 
SO 05 Rekonštrukcia NN siete 
SO 06 Oprava domových pripojok 

Prevádzkový sňbor: 
PS 01 Jednostipová trafostanica do 400 kVA 

Mesto Čadca, ako stavebný arad 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"), oznamuje v sillade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zálcona začatie stavebného konania 
a sfičasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie spojené s miestnym 
zisCovanim na de 

14.06.2022 (utorok) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvanych na Mestskom iirade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 
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Ijčastnici stavebného konania môžu svoje námieticy uplatnif najneskôr pri tomto ústnom 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu omámif svoje stanovisko 
dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 
stanovisko za kladné. fJčastníci konania môžu nahliadnuť  do podldadov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
úradné dni, I.posch. č.dv. 114). 

Poučenie: 
Ĺičastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne 

navrlmúť  ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konani alebo 
pri prerokovani územn6ho plánu z6ny, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z fgastnfkov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca mug predložif 
pfsomnú pinú moc toho fičastnika konania, ktor)',  sa dal zastupovať. 

Doruči sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. Ing. Tomáš Šimurda ENData s.r.o., Poranová súp. Č. 1578/37, 029 01 Námestovo 
3. vlastnici pozemkov, ktory sú dotluiutý navrhovanou liniovou stavbou v lokalite Čadca - Milošovi, 
k.ú. Čadca 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastMcke práva môžu byť  rozhodnutim priamo 
dotknuté v lokalite Čadca - Milošová 

Nakorko sa jedná o liniovú stavbu s vellým počtom účastru'kov konania, týmto sa omámenie doručuje 
verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona. Omámenie musf byf vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mestského firadu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. ENGIE SERVICES a.s., Kragujevska súp. č. 1, 010 01 žilina 
6. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku 
7. Mesto Čadca, refer& dopravy 
8. Mesto Čadca, referdt tl) 
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru v Čadci, Odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie 
Policajného zboru Čadca, Palárikova súp. Č. 977/25, 022 01 Čadca 
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova súp. 6. 91,022 
01 Čadca 
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
13. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
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14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta slap. 6. 1960, 010 57 žilina 
15. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
16. Slovenský vodohospoddrsky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. č. 
3/834, 921 80 Piešťany 
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. '6. 44, 825 19 Bratislava 
18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku sfip. Č. 2621, 022 01 
Čadca 
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sfip. č. 2927/8, 010 47 žilina 

Toto omámenie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deri 
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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