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MESTSKÝ IFJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/5352/2018/Mu 	Ing.Murčová/4302214 	0.12.20181 
č.zázn. VD/41047/2018/Mu 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi KOLAUDAČNEHO KONANIA A 
NARIADENFE fTSTNEHO POJEDNAVANIA 

Mestská teplárenská spoločnose a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca 
(d'alej len "navrhovater) dňa 03.12.2018 podal návrh na kolaudáciu stavby: 

Modernizácia vonkajgich tepelných rozvodov na sídl. Kýčerka, Čadca 
SO 05 Primár na sidl. Kýčerka 

SO 05/01 - Preložka IW pripojky VS C a VS D 

na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedeným Mom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Na stavbu: „Modernizácia vonkajšich tepelných rozvodov na sidlisku Kýčerka, Čadca" bolo 
vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo dňa 28.02.2014 fizemné rozhodnutie a pod č.j. 
VD/3938/2017/Mu dňa 10.07.2017 stavebné povolenie. Stavba: " Modernizácia vonkajšich tepelných 
rozvodov na sidl. Kýčerka, adca" SO 05 Primár na sfdl. Kýčerka, SO 05/01 - Preložka HV prfpojky 
VS C a VS D tvori časť  umiestnenej stavby. 

Stavba obsahilje: 
P6vodnd horncovodná pripojka, ktorá. napája VS C a VS D v úseku medzi šachtami š 1 a š2 

bola zameraná v dimenzif 2 x DN 200 a vedená v podzemnom, neprieleznom lb kandli. Nové potrubia 
sú dimenzie 2 x DN 250 v predizolovanom prevedeni s tepelnou izoláciou série 2 (zosilená tepelná 
izolácia) na privode a v sérii 1 na vratnom potrubi. Pôvodné šachty Š 1 a Š2 na trase HV zostali 
využité. 

Objektová skladba kolaudovanej stavby: 
SO 05 Primár na sidl. Kýčerka 
SO 05/01 - Preložka HV prfpojky VS C a VS D 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stayebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v snlade s ustanovenim § 80 stavebného zdkona oznamuje začatie kolaudačného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym fičastnikom konania a súčasne nariad'uje 
o predloženom návrhu ústne pojedndvanie spojené s miestnym zisťovanim na den' 

07.01.2019 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom tirade v Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 117. 

Očastnici kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje nimietky uplatniť  
najneskôr pri ústnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadať. Účastnici konania môžu 
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nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Čadci. tirčastnici konania sa môžu pred 
yydanim rozhodnutia vyjadrie k jeho podkladom, prfpadne navrhnne ich dopinenie. Ak si niektorý z 
Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložie pisomnd pinn moc toho dčastnika 
konania, ktory sa dal zastupovae. 

Navrhovater predloži stavebnemu nradu kladne stanoviská dotknutych orgánov ku kolaudácif 
predmetnej stavby.   
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Dorn& sa: 
Účastnici konania 
1. Mestská teplárenská spoločnost' a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 Čadca 
2. vlastnfci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Kýčerka 

Nakollo sa jedná o lfniovn stavbu toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podFa § 26 
ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Oznámenie musi bye vyvesen6 po dobu 15 dni na 
dradnej tabuli Mestského dradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina 
4. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životne prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
5. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova snp. č. 1156, 022 01 Cadca 

Prizvani 
6. MsĹT Čadca, referát doprayy 
7. Mst1 Čadca, referát správy majetku 
8. MsfT čadca, referát životného prostredia a odpadoveho hospodárstva 
9.Ing. Jozef Fribort, Alej súp. č. 580, 908 41 a.štin Stráže 
10. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. 6. 1107, 022 01 Čadca 
11. Okresne stavebne bytové družstvo Čadca, Gočárova snp. č. 252, 022 47 Čadca 

Toto rozhodnutie Musi byt' vyvesené po dobu 15 drn spôsobom v mieste obvyk1om, posledny 
deň  lehoty vyvesenia je dflom doručenia. 

VYVESENt DNA: 	 ZVESENt DŇA: 

 

  

MESTO ČADC,1  
	 6- .1:. ....... 

Pečiatka a pod is orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	 Bankovč  spojenie: VĹIB, as., Čadca E-mail: sekretariatamestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 	7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Mmestie slobody 30, PSČ: 022 01 


	Page 1
	Page 2

