
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemnčho plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/839/2022/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	27.01.2022 
Č.zázn. VD/1864/2022/Mu 

OZNAMENIE 
0 ZikeATI (JZEMNE110 KONANIA A 

NARIADENIE fTSTNEHO POJEDNAVANIA 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje ENData s.r.o., PoPanová 1578/37, 029 01 Námestovo 

(d'alej len "navrhovater") podal návrh na vydanie Azemného rozhodnutia o umiestneni stavby: 

13785 Čadca - Milogová - zah. TS a rekonštrukcia NN siete 

na pozemkoch v katastrálnom fizemi Čadca, podra situácie, ktorá tvori prilohu návrhu (liniová stavba). 
Nakorko situácia je rozsiahla je k dispozícif k nahliadnutiu na Mestskom Arade v Čadci I.posch. č.dv. 
114. Uvedeným dŕiom bolo začaté Azemné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný íirad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o íizemnom 
plánovard a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerd neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v sídade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie Azemného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym tičastnikom konania a súčasne nariad'uje za 
Ačelom prerokovania tohto návrhu ítstne pojednávanie spojené s miestnym zisCovanim na deň  

18.02.2022 (piatok) o 09.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom íirade v Čadci - II. posch. - verká zasadačka. 

Navrhovater naineskiir ku dňu iístneho konania dopini stavebnému firadu kelpiu 
katastrálnei mapy.  

Učastnici Azemného konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri fistnom pojednávani, 
inak sa na ne nebude prihliadd. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 
organizácie. Účastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom Arade počas 
íiradných dni, najnesk6r však pri ilstnom konani. 

Stavebný íirad, vzhradom na síičasnít mimoriadnu situáciu v sítvislosti s ochorenim COVID-19 
odportIča dohodnd si, v pripade záujmu o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia pred dŕiom dstneho 
pojednávania, termin s pracovnikom stavebného firadu na tel.č. 041/4302214, pripadne e — mailu: 
marcela.murcova@mestocadca.sk. 
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Ak by došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a s tÝm spojených nariadeni vlády, 
odporúčame sa informovať  či bude konanie v stanovenom termine.  

Poučenie: 
Dčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne 

navrhnúť  ich dopinenie. 

Podra § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konani sa neprihliada na nárnietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. 

Ak si niektorý z fičastulcov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca mug predložiť  
pisomml pinú moc toho účastrnica konania, ktorý sa dal zastupovať. 

MESTO ČADCA 
-61- ng. 	an GURA 

prir6átor mesta 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
2. Ing. Tomáš Šimurda ENData s.r.o., Poranová sup. 6. 1578/37, 029 01 Námestovo 
3. vlastnici pozemkov a stavieb v navrhovanej trase liniovej stavby, ktorých vlastnicke alebo Ind práva 
môžu byť  navrhovanou liniovou stavbou priamo dotknuté, k.ú. Čadca, lokalita Čadca - Milošová 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byť  navrhovanou stavbou 
priamo dotknuté, k.ú. Čadca, lokalita Čadca - Milošová 

Nakollo sa jedná o liniovú stavbu s vellým počtom fičastnikov konania, týmto sa oznámenie 
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Oznámenie musí byť  vyvesené po dobu 
15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuti orgány 
5. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta sap. 6. 16, 010 01 Žilina 
6. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku 
7. Mesto Čadca, refer& dopravy 
8. Mesto Čadca, referát ŽP 
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru v Čadci, Odbor poriadkovej policie, Obvodné oddelenie 
Policajného zboru Čadca, Palárikova stp. č. 977/25, 022 01 Čadca 
10. Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022 
01 Čadca 
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova sup. č. 91, 022 01 Čadca 
12. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. 6. 95, 022 01 Čadca 
13. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova sup. č. 1156, 022 01 čadca 
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14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
15. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sfip. 6. 1, 010 01 Žilina 
16. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešfany, Nábrežie I. Krasku sfip. 6. 
3/834, 921 80 Piešfany 
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sfip. 6. 44, 825 19 Bratislava 
18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku sap. č. 2621, 022 01 
Čadca 
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sUp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 

Prizvani: 
20. Ing. Tomáš Šimurda ENData s.r.o., Poranová súp. 6. 1578/37, 029 01 Námestovo 

Toto oznámenie musf byt' vyvesené po dobu 15 dnf spôsobom v mieste obvyklom, posledný dal 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DŇA. 	 ZVESENt DŇA: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	 Bankovi spojenie: VĹ113, as., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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