M E S T O

Č A D C A

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/3564/2021/Mu

V Čadci dňa 07.06.2022

OZNÁMENIE
O PODANOM ODVOLANÍ

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa§ 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1.
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, vydalo dňa 29.04.2022 pod č.j. VD/3564/2021/867/2022/Mu územné
rozhodnutie na stavbu „12255 – Čadca – U Krkošky – Predĺženie NNK“ na pozemkoch v k.ú. Čadca
(líniová stavba – podľa situácie), na základe žiadosti, ktorú podal stavebník:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Elspol - SK, s.r.o., Ing. Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01
Námestovo,
Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote dňa 11.05.2022 odvolanie účastník konania:
Miroslav Juriš, Chalupkova 155, 022 04 Čadca. Kópia odvolania je priložená v prílohe.
Vychádzajúc z uvedených skutočností Mesto Čadca v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení, týmto upovedomuje účastníkov konania o podanom odvolaní.
Zároveň na prerokovanie podaného odvolania zvoláva ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
29.06.2022 o 9.00 hod.
na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie, č. dverí 117, malá zasadačka.
Účastníci konania sa k podanému odvolaniu môžu vyjadriť pred dňom ústneho pojednávania,
najneskôr na tomto pojednávaní. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

Ing. Milan GURA
primátor mesta
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Príloha:
• kópia odvolania

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Elspol - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu súp. č. 1085, 029 01 Námestovo
3. vlastníci bezprostredne susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť
navrhovanou líniovou stavbou priamo dotknuté, k.ú. Čadca
4. vlastníci pozemkov, ktorý sú dotknutý navrhovanou líniovou stavbou v lokalite Čadca – osada
Kýčerka, k.ú. Čadca
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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