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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Mestský investorský útvar s.r.o., Na priekope 17, 010 01 Žilina
(ďalej len "stavebník") dňa 08.07.2015 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Čadca - Husárik: prepoj VN č. 110 -232
na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu Mesto Čadca vydalo územné rozhodnutie pod č.j. VD/2174/2015/Mu
dňa 16.04.2015.
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Stavba obsahuje:
,
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca, v lokalite pri horskom hoteli Husárik. Prístupno st' stavby
je zabezpečená po miestnej komunikácii. Zámerom investora je prepojiť linkou Č. 110 s linkou Č. 232,
ktorá je vedená zo Zákopčia smerom k horskému hotelu Husárik, čím vznikne v prípade častých
porúch na jednej z liniek možnosť prepojenia smeru napájania. Prepojenie linky Č. 110 s linkou Č. 232
je navrhnutá zemným káblom AXEKVC (AR) E (1320 m).
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"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania
a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
30.07.2015 (štvrtok) o 9,30 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka 1. posch. č.d. 18.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie,
inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský úrad Čadca, Lposch. č.dv.15).
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Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať .
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp, č. 2927/8, O1O 47 Žilina
2. Mestský investorský útvar s.r.o., Na priekope súp. č. 17,01001 Žilina
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Husárik
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu vČadci a Obecného úradu na Zákopčí.
Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91,02201 Čadca
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95,,02201 Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta.súp. Č. 1960, O 10 57 Žilina
9. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. č. 1,01001 Žilina
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O 1 O 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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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 O I

