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MESTSKY URAD V CADCI
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

V Čadci dňa

VD/3884/2021/Mu
č .zázn. VD/44675/2021/Mu

Ing.Murčová/4302214

07.09.2021

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
ktorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20,974 05 Banská
Bystrica
(ďalej len "navrhovatel"') dňa 09.08.2021 podal návrh na kolaudáciu stavby:
Základňová stanica CACAD
stožiar 02 SLovakia, s.r.o. a NN elektrická prípojka
na pozemku register "C" pare. č. 4590/1 , 5057, 5136, 5137/1, 5138/1 , 15096 v katastrálnom území
Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č. j . VD/3952/2019/Mu dňa 13.12.2019 územné
rozhodnutie a pod č.j . VD/2144/2020/Mu dňa 10.07.2020 stavebné povolenie.

Stavba obsahuje:
Projekt riešil výstavbu novej základňovej stanice CACAD spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o., ktorá
je umiestnená v extraviláne mesta Čadca, časť Čadečka. Jedná sa o štvorboký priehradový stažiar
výšky 40,25 m. Na stožiare sú vo výške 38 m osadené dve dualbandové panelové antény. Antény sú
osadené na samostatných výložníkoch v azimutoch 30°a 270°a vysielať budú vo frekvenciách LTE
800 MHz a GSM 900 MHz. Vo výške 36 m je na samostatnom výložíku inštalovaný rádiorelérový
spoj s parabolickými anténami.
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 § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

01.10.2021 (piatok) o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
Navrhovatel' doloží stavebnému úradu najneskôr v deň ústneho konania stanovisko
Ministerstva dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného
hye:ienika Žilina, v zmysle podmienky č. 18 stavebného povolenia.

Č.sp. VD/3884/2021/Mu - Č.z. VD/44675/2021/Mu

str. 2

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť

najneskôr pri ústnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadať. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Čadci, počas úradných hodín.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť

ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

~ MESTO ČADCA

písomnú plnú
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Doručí

predložiť

sa:

Účastníci konania

1. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova súp. č. 20, 974 05 Banská Bystrica
zastúpené: 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
2. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP súp. č. 8, 975 66 Banská Bystrica
3. vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke práva môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté v lokalite Čadca - Čadečka - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona
Nakoľko

sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, toto oznámenie má povahu
verejnej vyhlášky podľa§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika
Žilina, Hviezdoslavova súp. č. 48, 010 01 Žilina
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91,022 01 Čadca

deň

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Tel.: 041 /4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sckretariaťaJmcstocadca.sk
Fax: 041 /4302218
DIČ: 2020552974
č. ú.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

