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MESTSKY URAD V CADCI 
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
VD/3564/2021/Mu 
č.zázn. VD/45081 /2021 /Mu 

Vybavuje/linka 
Ing.Murčová/4302214 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIAA 

NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

V Čadci dňa 
14.09.2021 

ktorého zastupuje Elspol - SK, s.r.o., Ing. Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 
Námestovo 

(ďalej len "navrhovatel"') podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

12255 - Čadca - U Krkošky - PredÍženie NNK 

na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba - viď situácia umiestnenia stavby). Uvedeným dňom bolo 
začaté územné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca. PredÍženie nového NN káblového vedenia je navrhnuté 

z existujúceho zemného káblového rozvodu 1-A YKY 3x240+ 120, do ktorého sa zoslučkujú nové 
istiace skrine PRIS. Trasa nového vedenia je navrhnutá v asfaltovej cestnej komunikácií a štrkovej 
ceste. Poloha nových istiacich skríň a trasa nových vedení je zrejmá zo situačného výkresu stavby. 
V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40. 

Stavba bude realizovaná na povrchovo upravenom aj neupravenom, mierne členitom teréne. 
Prechody popod asfaltové komunikácie sa zrealizujú pretlačením. Prístupnosť k miestu stavby je 
zabezpečená po miestnych cestných komunikáciách obyčajnými dopravnými prostriedkami. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za 
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

06.10.2021 (streda) o 09.00 hodine 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka 1. posch. č.d. 117. 

Ku dňu ústneho konania navrhovateľ doplní stavebnému úradu kladné stanovisko cestného 
správneho orgánu - Mesto Čadca, referát dopravy. 
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Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť ::.a;neskôr pri ústnom pojednáva 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia s,o_·e -~o\i ská dotknuté orgány a 
organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia ()..1esto Čadca, Mestský 
úrad, l.posch. č.dv.114). 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho ?Odkladom. prípadne 
navrhnúť ich doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento z.ástupca mt!Si predložiť 
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Navrhovateľ na ústnom konani preukáže vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom dotknutých 
stavbou. 

~! MESTO ČADCA 
-6 J . 

Doručí sa: 
Účastníci konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927 /8, O 1 O 4 7 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 alebo stavieb v navrhovanej trase líniovej stavby, k.ú. Čadca 

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku 
6. Mesto Čadca, referát dopravy 
7. Mesto Čadca, referát ŽP 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 O 1 Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91 , 022 01 Čadca 
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
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 súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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Ostatní 
16. Ing. Patrik Mikušiak- projektant- cestou stavebníka 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň 
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENÉ DŇA: ... 1.1.. .J.. . .i?i.1............ ZVESENÉ DŇA: 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s. , Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk 
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mcstocadca.sk 
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O 1 
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