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oddelenie výstavby, ňzemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/2791/2022/Mu 	Ing.Murčová/4302214 	07.09.2022 
č.zázn. VD/36964/2022/Mu 

OZNAMENIE 
0 ZAČATI KOLAUDAČNE110 KONANIA A 
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská distribučni, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
(d'alej len "navrhovater") podal návrh na kolaudáciu stavby: 

13774 - Čadca - Čadečka - Rekonštrukcia VNP, TS 233/ts/cadca_skolka.ibv a NN siete 
na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba) podra situácie, ktorá tvori súčasť  oznámenia. Uvedeným 
chlom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydand stavebné povolenie č.j. VD/3323/2021/Mu 
dria 13.09.2021 (právoplatné 15.10.2021). 

Stavba obsahuje: 
Stavba bola realizovaná v mestskej časti Čadca — Čadečka katastrálne územie Čadca. Stavba 

VN vedenia a NN vedenia sa nachddza z urbanistického hradiska prevažne v intraviláne mestskej časti 
Čadca — Čadečka. 

Stavebni objekty: 
SO 10 Vedenia VN — vonkajšie 
SO 11 Vedenia VN — káblové 
SO 14 Trafostanice 22/0,4KV — kiosková 
SO 20 Vedenia NN — vonkajšie 
SO 21 Vedenia NN — káblové 

Mesto Čadca, ako stavebný ťirad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v súlade s ustanovenim § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým ználnym Ilčastnikom konania a sťičasne nariad'uje 
o predloženom návrhu fistne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanfm na deri 

03.10.2022 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom Arade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

fJčastnici kolaudačného konania a dotIcnuté orgány a organizácie mažu svoje námietky uplatniť  
najneskôr pri fistnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadat'. Očastnici konania môžu 
nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia (Mesto čadca, úradné hodiny, I.posch. č.dv. 114). 

K ústnemu pojednávaniu navrhovatel' predloži: 
• Porealizačné vyjadrenie resp. zápis zo stavebného dennika, le boli spinené podmienky uvedené 

v stavebnom povoleni - Lesy Slovenskej republiky, š.p., Čadca, Správa ciest Žilinského 
samosprávneho kraja Žilina, Slovenský vodohospodársky podnik š.p OZ Čadca 
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• Porealizačnč  vyjadrenie správcov inžinierskych sieti resp. zápis zo stavebnčho dennika, že boli 
spinené podmienky uvedené v stavebnom povoleni - Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., 
Žilina, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

Poučenie: 
fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyiadrif k jeho podkladom, pripadne 

navrhnúe ich dopinenie. Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi 
predložif pisomnú pinú moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 
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Priloha: 
• Situácia  

Dorn& sa: 
tčastniei konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8,010 47 žilina 
2. vlastnici pozemkov, ktorý sú dotknutý navrhovanou liniovou stavbou v lokalite Čadca - Čadečka, 
k.ú. Čadca 

Nakorko sa jedná o liniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podra § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dui na 
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuti orgány 
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina 
4. Mesto Čadca, referát dopravy 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
6. Okresný úrad čadca, odbor starostlivosti o Iivotné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
7. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova sup. 6. 1156, 022 01 Cadca 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deťi lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

VYVESENt DŇA:   77 (7  	ZVESENt DŇA. 	  

0 
Pečiatka a podpis organ' u, ktorý- potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	 Bankové spojenie: VUB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky Urad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSČ: 022 01 


	Page 1
	Page 2

