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OZNAMENIE
0 ZAČATi STAVEBNEHO KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA

Stredoslovenská energetika - Distribricia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
(d'alej len "stavebnik") dria 28.12.2017 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Čadca - Milogová - Zahustenie TS Megoriky
na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Uvedenym Morn bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané Mesto Čadca pod č.j. VD/1601/2017/Mu &la 09.05.2017 územné
rozhodnutie.
Stavba obsahuje:
Jedná sa o vybudovanie kioskovej trafostanice s výkonom do 400 kVA, jej napájania káblovým
vedenim z jestvujúcej 22 kV siete, rekonštrukcia NN siete, rekonštrukciu jestvujaceho vzdušného
vedenia NN v jestvujúcej trase v dĺžke 445 m a vybudovania NN vedenia v navrhovanej trase 1551 m.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebn3',
zákon"), oznamuje v súlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania
a súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisfovanim na den.
07.03.2018 (streda) o 09.00 hodine
so stretnutfm pozvanych na Mestskom úrade v Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 18.
Očastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto ústnom
pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko
dotIcnuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
stanovisko za kladné. fJčastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský úrad, I.posch. č.dv.114).
Poučenie:
I:Jčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne
navrhnuf ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokovanf územného plánu z6ny, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf.
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Ak Si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musf predložif
pfsomnu pinú moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.
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Ing. Milan GURA
primátor mesta

Dorn& sa:
fičastnici konania
1.Stredoslovenskd energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
2. EDWIN s.r.o., Ružovd dolina sup. 6. 10, 821 09 Bratislava
3. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca- Milošová - Megoŕiky
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regiondlneho rozvoja, Komenského sup. č. 48, 011 09
Žilina
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkym počtom účastnfkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi
byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
5. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej Sap. č. 2207, 022 01
Čadca
6. MsfT Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. MsĹT Čadca, referdt dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sup. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravny inšpektorát Čadca, Palárikova súp. 6.
977, 022 01 Čadca
10. Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácii, Palárikova sap. č. 91, 022
01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. č. 91, 022 01 Čadca
12. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palärikova sup. č. 95, 022 01 Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rickd cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sup. Č. ĺ, 010 01 Žilina
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 'C. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina
Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, posledny den
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.

0

VYVESENt DNA:

NE DNA.

;

MESTO (DC.,
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý otvrdzuje vyvesenie a zvesenie
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Bankovč spojenie: ÚB, as., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Č. II.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

