MES TO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie vfstavby, šzemušho phinovania, stavebneho poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Naše čislo
VD/3016/2021/Mu
č.dan. VD/45613/2021/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčovi/4302214

V tadei dňa
23.09.2021

OZNAAMENIE
0 ZAČATI ÚZEMNEHO KONANIA A
NARIADENIE IFJSTNEHO POJEDNAVANIA

Severoslovenskš vodirne a kanalizšcie, a.s., Barickš cesta 1960, 010 57 tibia
(d'alej len "navrhovater) podal návrh na vydanie Uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby:
S1CV žilina - tadca - Milošovi U Hul'any - U ViIČa - vybudovanie dothičacej stanice
na pozemkoch CKN 7490, 8015/1 v katastrilnom fizerni tadca. Uvedenym diiom bolo začaté Uzemne
konanie.
Stavba obsahuje:
terpacia stanica v tadci m.č. Milošová — Hurany - Vilča, bude zvygovať tlak v danom
spotrebislc-u. V rámci projelctu bude zriadend 1 čerpacia stanica Hydro MPC-E 3 CR1E10-3 U2 A-AAGHV, lctorá bude osadená v prefabrikovanej gachte svetlých rozmerov 2,8x2,4x2,38 m, so vstupnym
kominom, rebrikom a poklopom. Zbem6 potrubia čelyacej stanice na vstupe aj yýstupe budtt napojen6
v gachte na prepojovacie potrubie nerezové DN 80. Cerpacia stanica bude napojená na el. energiu cez
rozvádzač, ktotý bude tuniestneny mimo gachtu. Elektrická pripojka bude tvorená káblom AYKY-J
4x16 napojenym z obecnej sekundárnej vzdugnej siete z jestvujikeho DB stipa. terpacia stanica bude
osadená v jestvujikej MK asfaltovej.
Mesto tadca, ako stavebný &ad prisluAný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorgich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v sidade s ustanovenírn § 36 ods. 1 stavebnčho zákona oznamuje začatie ázemneho konania
dotknutym orgfinom a organizAriám, ako aj známym Ačastnikom konania a stičasne nariacruje za
fičelom prerokovania tohto nivrhu ústne pojednávanie spojen6 s miestnym zisťovanim na deft
21.10.2021 (štvrtok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v tadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
tčastnici ázemného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri Ustnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznimia svoje stanoviski dotIcnuté orgány a
organizácie. tčastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom trade počas
áradnych dni, najneskôr však pri nstnom konani.
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Poučenie:
fJčastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, prípadne
navrhmlf ich dopinenie.
Podra § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupfiovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byf.
Ak Si niektorý z účastriíkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložit'
pisomnú pinú moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.
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ng. • n GURA
pri'tor mesta

Doruči sa:
tčastmlei konania
1.Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
2. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku súp. č. 2621, 022 01 Čadca
3. vlastníci pozemkov, ktorý sú dotknutý navrhovanou stavbou (EKN 40001/3, 40009/2 k.ú. Čadca —
pozemky pod miestnou komunikáciou)
4. vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke práva mau byf rozhodnutím priamo
dotknuté

Nakorko sa jedná o stavbu s verkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie doručuje
verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona.

Dotknuté orgány
5. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
6. Mesto Čadca, referát dopravy
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku sap. 6. 4, 022 01 Čadca
8. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 01 Čadca
9. Okresný úrad čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Palárikova súp. č. 91, 022 01
Čadca
10.Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
11.Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
12.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina
Prizvani:
16.TUBES - PROJ, Hurbanova sap. č. 2289, 022 01 Čadca
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Toto oznámenie musf byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.

ZVESENt DŇA.•

VYVESENt

I \ČADCA
Pečiatka a podpis or

tory potvr zuje vyvesenie a zvesenie

Bankovi spojenie: \FOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
IČO: 313971
Tel.: 041/4332301-4
Internet: www.mestocadca.sk
Č. II.: 7224-322/0200
DIČ: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
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