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V Čadci dňa 08.09.2014

ROZHODN

UTIE

v
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VYZV A NA DOPLNENIE ZIADOSTI A PRERUSENIE

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047
v zastúpení MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10,01003 Žilina

KONANIA

Žilina

(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 09.07.2014 návrh navydanieúzemného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
"SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred"
(ďalej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Horelica. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), posúdil, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, a
vyzýva
navrhovatel'a, aby v lehote do

•

15.10.2014
predložený návrh doplnilo:
Z výsledkou ústneho konania bolo konštatované, že účastník konania MDM - Trans s.r.o.,
nesúhlasí s umiestnením stavby na pozemku p.č. CKN .1117/2 v k.ú. Horelica. Z uvedeného dôvodu je
potrebné predložiť súhlas vlastníkov dotknutých umiestovanou stavbou, resp. úpraviť návrh
Stavebný úrad súčasne podl'a § 29 ods. 1 zákona
poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie

Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

prerušuje.
ODÔVODNENIE
Stredo slovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina v zastúpení
MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina podal dňa 09.07.2014 návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby:"SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred" na
pozemkoch v k. Ú. Horelica.
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 oznámilo začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďilo za
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účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.08.2014 so stretnutím pozvan' ch na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.
Z výsledkou ústneho konania bolo konštatované, že účastník konania MDM - Trans s.r.o.,
nesúhlasí s umiestnením stavby na pozemku p.č. CKN 1117/2 v k.ú. Horelica.
Stavebný úrad z výsledkov ústneho konania posúdil, že predložený návrh spolu s prílohami
neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, a vyzval navrhovateľa, aby v
lehote do 15.10.2014 predložený návrh doplnil o súhlas vlastníkov dotknutých umiestovanou stavbou,
resp. úpraviť návrh.
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Do doby doplnenia návrhu územné. koU:anie pOdl'a' § 29,:·pds. 1 zákona
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisovprerušil.

Č.

71/1967 Zb. o

Upozornenie:
Ak nebude návrh v stanovenej lehote doplnený, stavebný úrad konanie zastaví.

POUČENU!:"
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať.

(/fIng. Mi an GURA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O10 47 Žilina
2. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov súp. Č. 380/10,01003
Žilina
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. Č. 104,01001 Žilina
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Horelica - stred
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
5. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. Č. 48, 010 01 Žilina
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Marianské námestie súp. č. 19,01001 Žilina
7. MsÚ Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát správy majetku
9. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 45, 821 09 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
12. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
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13. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. č. 2483, 022 01 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
15. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp. č. 1613,
011 95 Žilina
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O 1 Čadca
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O 10 57 Žilina
18. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. č. 1,01001 Žilina
19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
20. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu
lehoty vyvesenia je dňom doru~enia.·-
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ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

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.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

