MESTO CAD CA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. J.: VD/3564/2021/867/2022/Mu

V Čadci dňa 28.01.2022

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE NAVRHU A PRERUŠENIE KONANIA

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorčho zastupuje Elspol - SK, s.r.o., Ing. Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01
Námestovo
(d'alej len "navrhovater") podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni stavby:
12255 - Čadca - U Krkošky - Predĺienie NNK
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom územi Čadca podfa situácie, ktorá tvorf prflohu
tohto rozhodnutia (1fniová stavba). Uvedeným driom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca (osada Kýčerka). Prediženie nového NN káblového
vedenia je navrhnuté z existujúceho zemného káblového rozvodu 1-AYKY 3x240+120, do ktorého sa
zoslučkujú nové istiace skrine PRIS. Trasa nového vedenia je navrhnutá v asfaltovej cestnej
komunikácif a štrkovej ceste. Poloha nových istiacich skriri a trasa nových vedeni je zrejmd zo
situačného výkresu stavby. V celej trase navrhovaných NN zemných vedeni sa do výkopu uloži aj
optická chránička HDPE 40. Stavba bude realizovaná na povrchovo upravenom aj neupravenom,
mierne členitom teréne. Prechody popod asfaltové komunikácie sa zrealizujú pretlačenim. Prfstupnosf
k miestu stavby je zabezpečená po miestnych cestných komunikáciách obyčajnymi
'
dopravnými
prostriedkami.
Mesto Čadca, ako stavebný urad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenfm § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastnikom konania a súčasne nariadilo za
fičelom prerokovania tohto ndvrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanfm na deri
06.10.2021 so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. Ku driu ústneho konania mal
navrhovater dopinit stavebnému úradu kladné stanovisko cestného správneho orgánu — Mesto Čadca,
referát dopravy.
Na základe výsledkov ústneho konania bolo konštatované, že k riadnemu a sporahlivému
posúdeniu návrhu z hradiska záujmov sledovaných v územnom konani, nebol návrh dopinený.
Z výsledkov ústneho konania a z námietok účastnikov konania bolo konštatované, že
navrhovater upravi trasovanie liniovej stavby. Dria 11.10.2021 navrhovater predložil upravený návrh,
avšak nebolo doložené kladné stanovisko cestného správneho orgánu — Mesto Čadca, referát dopravy.
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Vzhradom na to, le navrhovater do dnešného dria návrh nedopinil o požadované doklady m
možné návrh sporahlivo posalif a preto Mesto Čadca podFa § 35 ods. 3 stavebného zákona a
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
vyzýva
navrhovatera na dopinenie predloženého návrhu najneskôr do
28.02.2022
o tieto fidaje a podklady:
• kladni stanovisko cestného správneho orgánu — Mesto Čadca, referát dopravy.
Stavebný firad sfIčasne podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny
poriadok) v zneni neskoršich predpisov územné konanie
prerušuje.
Odavodnenie:
Driom podania návrhu bolo začaté územné konanie v predmetnej veci. Stavebný irad v tomto konani
zistil, že predložený návrh nemá predpisané naležitosti a neposkytuje dostatočný podklad pre
posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby v danom území. Stavebný Arad preto navrhovatera vyzval
na dopinenie návrhu a územné konanie prerušil.
Stavebný firad z uvedeného dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Ak nebude návrh na vydanie územného rozhodnutia v určenej lehote dopinený, prislušný stavebný
firad územné konanie podra § 35 ods. 3 stavebného zákona zastavi.
Poučenie o odvolani:
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania sa podra § 29 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) v zneni neskoršfeh predpisov nemožno odvolaf.

g. MJ GURA
pri it tor mesta

s'ro
Dorn& sa:
Tačastnici konania
1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Elspol - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu sítp. 6. 1085, 029 01 Námestovo
3. vlastnici bezprostredne susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva m'au byt'
navrhovanou liniovou stavbou priamo dotknuté, k.ú. Čadca
4. vlastnici pozemkov alebo stavieb v navrhovanej trase liniovej stavby, k.ú. Čadca
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom ilčastnikov konania, týmto sa rozhodnutie o
prerušeni konania doručuje verejnou vyhláškou. Rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 dnf na
iiradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
5. Mesto Čadca, odd. ekonomické a sprdvy majetku
6. Mesto Čadca, referát dopravy
7. Mesto Čadca, referát žP
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a zdchranného zboru v Čadci, A.Hlinku sup. č. 4, 022 01 Čadca
9. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. 6. 91, 022 01 Čadca
10.Okresný úrad Čadca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova sup. č. 95, 022 01 Čadca
11.Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Wórická cesta sup. č. 1960, 010 57 žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská sup. č. 28, 817 62 Bratislava
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Ostatni
16. Ing. Patrik Mikušiak — projektant — cestou stavebnika

Toto rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 dnf spôsobom v mieste obvyklom, posledny deň
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.
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Pečiatka a po is orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
Bankovi spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Ič0: 313971
Fax: 041/4302218
Č.
7224-322/0200
Die: 2020552974
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01
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