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MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

C. j.: VD/47369/4604/2021/Gr 	 V Cadci Ma 12.10.2021 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi STAVEBNEHO KONANIA 0 PREDĹŽEM PLATNOSTI STAVEBNÉ110 

POVOLENIA 

Železnice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava 

(d'alej len „stavebnik"), podal dria 1.10.2021 žiadosf o preciĺženie platnosti stavebného povolenia 
pre stavbu: 

„ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), 
železničná trat' 3. etapa" čase: 

SO 08-38-01 pristupová komunikácia cez rieku Čierňanka 
SO 08-33-02 cestný most na pristupovej komunikficii cez rieku Čierňanka z I/11 

(d'alej len „stavba") umiestnenej na pozemkoch register "C" parc. Č. 14662/2, 14661/4, 14560/13, 
14560/14, 14669/4, 14564/19, 14580/3, 14575/29, 14575/31, 14583/27, 1457/32, 
14583,28,14583/29, 14582/11, 14582/10, 14575/30, 14583/30, 7108/3, 14564/20 a 14565/17 v 
katastrálnom územi Čadca. 

Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Čadca stavebné povolenie č. j.: VD/42597/2282/2019/Gr 
dria 18.11.2019. Právoplatnosf nadobudlo dria 20.12.2019. 

Mesto Čadca oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy — 
referát dopravy (d'alej len „Mesto Čadca"), ako prislušný špeciálny stavebný úrad podra § 3a ods. 4 
zákona 6. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 120 zákona 50/1976 Zb. 
o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s ustanovenim § 61 ods. 1 
stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania o precliženi platnosti stavebného 
povolenia. Ked'že pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosf poskytuje dostataný podklad 
pre riadne a sporahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upú§fa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania. 

11častníci konania môžu svoje námieticy a pripomienky podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknute orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za 
kladne. 

Očastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho 
podkladom, prfpadne navrhnúf ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dni. 

K pripomienkam a námietkam, ktore boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konani 
alebo pri prejednávani územneho plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude 
prihliadaf. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konanf neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené 
mohli byf. 



VYVESENt ZVESENt DŇA: 	  

6 4 

Dora& sa: 

Účastnici konania: 

1. železnice slovenskej republiky, GR Bratislava, Klemensova 6. 8, 813 61 Bratislava, 
2. REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 6. 27, 831 04 Bratislava, 
3. Slovenská správa ciest, IVSC žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 žilina, 
4. Slovenský vodohospdársky podnik, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešfany, 
5. Mesto Čadca, Námestia slobody Č. 30, 022 01 Čadca 

Ostatným účastnikom konania mámym aj neznámym vlastnikom pozemkov v katastrálnom 
územi Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona, 
vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Olcresný Arad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vysokogkolákov 

8556/33b, 010 08 žilina-Vlčince, 
2. KR PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina, 
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova č. 91, 	022 01 
Čadca, 

4. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku Č. 4, 022 01 Čadca, 
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Wórická cesta 1960, 010 57 Žilina, 
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava, 
7. Slovak Telekom, a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 žilina, 
8. SPP — distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava, 
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 žilina, 

Toto oznámenie musi byf vyvesené o dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deri lehoty vyvesenia je dŕíom doručenia. 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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