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č: S3251R367/2016/Ča

V Rakovej 12.2.2016

Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. 1 stavebný
zákonI - nariadenie
ústneho konania spojenéh'i ..s':iniestnym zist'ovaním.
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Obci Raková, ako príslušnému stavebnému úradu bol v zmysle § 79 stavebného
zákona stavebníkom: "Stredoslovenská energetika-- Distribúcia; a. s. Žilina, Pri Rajčianke
2927/8", v zastúpení "SLOVENERGY, s. r. o. Žilina,.M. R.:,Štefánika č. 71, dňa 9.2.2016
predložený návrh na vydanie kolaudačného rozho driutia prestavbu "Raková - Megonky,
zahustenie trafostanice Strýková".

č.:

Na uvedenú
stavbu
bolo
vydané
S6741R848/2013/Ča,
dňa 19.4.2013.

Obcou

Raková

stavebné

povolenie

Na základe predloženého návrhu Obec Raková, v zmysle § 80 stavebného zákona
oznamuje účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania
asúčasne ňäprerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutoční dňa
18.3.2016 o 10.00 hod.

na Obecnom úrade v Rakovej.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov pre
rozhodnutie pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade a pri ústnom konaní. Účastníci
konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Mgr. Anton H E G L A S
starosta obce

-2 Doručuje sa účastníkom konania:
1. SLOVENERGY, s. r. o. Žilina, M. R. Štefánika Č. 71
2. Mesto Čadca, primátor mesta
3. Správa ciest, ŽSK Žilina, Martina Rázusa Č. 104
Dotknuté orgány:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156
2. OR Hasičského a záchranného zboru Čadca, A. Hlinku Č. 4
3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Čadca, Palárikóva č.' 91 /OpaK, OH, ŠVS,OO/
4. SeVaK a. s. Žilina, Bôrická cesta 1960 , . ."
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5. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Čadca, Palárikova Č. 91
6. Slovak Telekom, a. s., RTC Žilina, Poštová 1
.
7. SPP - distribúcia a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949
Na vedomie:
1. SSE- Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8;,

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením § 26 ods.2)
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Rakovej a Čadci.

Toto oznámenie

musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia .
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ZVESENÉ DŇA:·.:

Pečiatka a podpi e>rgánu;--ktorÝ1Jotvrazujevyvesenie a zvesenie.

Vybavuje: Čavajda
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