MESTO

Č ADCA

MESTSKÝ ĹJRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, tizemnčho plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Nage čislo
V D/3170/2020/Mu
Lzázn.VD/26803/2020/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
06.07.2020

OZNAMENIE
0 ZAČATI KOLAUDAČNÉHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tyrdogin
(d'alej len "navrhovatel'") dňa 17.06.2020 podal návrh na kolaudáciu stavby:
SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred
na pozemkoch v k.ú. Horelica (liniová stavba). Uvedeným dňom bolo začate kolaudačne konanie.
Na predmetnú stavbu bolo vydane Mestom Čadca pod č.j. VD/1264/2017/Mu dim 09.05.2017
územne rozhodnutie a pod č.j. VD/4426/2018/Mu dňa 04.01.2019 stavebne povolenie.
Stavba obsahuje:
Posilnenie existujúceho NN vedenia v danej miestnej časti, z dôvodu podpatia, vybudovanim
novej VN pripojky a zahustenim novej kioskovej transformačnej stanice MKP 800.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podl'a § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenim § 80 stavebneho zákona oznamuje začatie kolaudačneho konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkýrn známym fičastnikom konania a súčasne nariad'uje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojene s miestnym zisfovanim na deň
30.07.2020 (gtvrtok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
1:1častnici kolaudačneho konania a dotknute orgány a organizácie m6žu svoje námietky uplatnit'
najneskôr pri ústnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadat'. Očastníci konania môžu
nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradne hodiny, I.posch. č.dv. 114).
K ňstnemu pojednávaniu navrhoyatel' predloži:
• Doklad o vytyčerň stavby.
• Doklady o qsledkoch predpisanych sknšok (elektroinštalácia, vodoinštalácia a kanalizácia,
komíny, ústredne kúrenie, plyn) a merani.
• Právoplatne stavebne povolenie predmetnej stavby.
• Projektovú dokumentáciu overenú stavebnym úradom v stavebnom konani alebo pri povol'ovani
zmeny stavby pred jej dokončenfm.
• Výkresy s vyznačenim zmien, ku ktorYm došlo počas uskutočňovania stavby.
• Zápis o odovzdanf a prevzati stavby, pokial' bol spisany.
• Doklady o overerň požadovanych vlastnosti vyrobkov (§ 47 stavebneho zákona).
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str. 2

Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Poučenie:
fičastnici konania sa m6žu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne
navrhnút ich dopinenie.
Ak Si niektorý z účastnfkov konania zvoli svojho zástupcu, tento must predložif pisomnit pinú
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'.
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Dorn& sa:
tčastnici konania
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou súp. 6. 132, 027 44 Štefanov nad Oravou
3. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva sú navrhovanou staVbou priamo
dotknuté

Nakol'ko sa jedná o liniovú stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie must byf vyvesené po dobu 15 &if na
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Inšpektorát práce žilina, Hlavná súp. 6. 2, 010 09 Žilina
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
6. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. 6. 91, 022 01 Čadca
7. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácii, Predmestská súp. č. 1613.
011 95 Žilina

Toto oznámenie must byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyveseVe dňom doručenia.

VYVESENE DNA:

VESENE DŇA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
Tel.: 041/4332301-4
ICO: 313971
Bankovi spojenie: vÚi. a.s.. Č'adca E-mail: sekretariat(Fp,mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
č.
7224-322/0200
Internet: wwN\ .mestocailca.sk
Adresa: Mestsky Ural Oaclea. Niunestie slobody 30. PSČ:: 022 01

