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MESTO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy

Váš list čísle/zo dňa Naše číslo
VD/1109/2017/Mu
č.zázn. VDIl1832/2017/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčovál4302214

V Čadci dňa
30.03.2017

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO.KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJE:DNÁ VANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje PRO EX Žilina s.r.o., Rajecká, cesta 1,01001 Ž;ilina
(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 03.02.2017 žiadosť Q".Yx4anie;stavebnéhopovolenia na stavbu:
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8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú Raková. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VDI1404/2016/Mu dňa 26.10.2016
územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2016.

Stavba obsahuje: Rekonštrukčné práce budú delené na úseky a to :
4} AIl.1 - VN káblové vedenie Lč, 232
• AIl.2 - NN Káblový rozvod
• BIl.1 - Demontáž VN Č. 232

Popis stavby:
Stavba bude realizovaná v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková, 22 kV vedenie Č. 232 je v predmetnom

úseku postavené na železo betónových stlpoch a drevených pätkovaných. V posledných rokoch sa
zvyšuje poruchovosť vedenia hlavne y dôvodu zlého technického stavu. Hlavne v zimnom období, keď
sú PB viac zaťažené vplyvom námrazku na vodičoch a pôsobením silného vetra, dochádza k poruchám
(spadnutie vedenia) čo spôsobuje problémy s ich odstraňovaním. Z týchto dôvodov je potrebné
previesť rekonštrukciu 22 kV vedenia, čím sa dosiahne zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti i zníženie
nákladov na údržbu predmetného vedenia.

Na základe určenia stavebného úradu vydaného Okresným úradom Žilina, odborom výstavby
a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina pod č.j. OU-ZA-OVBP3-2015/012658 zo dňa
16.03.2015, Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), 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

28.04.2017 (piatok) o 09.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka 1.posch. č.d. 18.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne o nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie, oo inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich
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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.

stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský úrad, I.posch. č.dv.lS).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne

navrhnúť ich doplnenie.

Ak' si niektorý z účastníkov konania zvoli svojho Z~StuPCu, tento zástupca musí predložiť
písomnú pinú moc toho účastníka konania, ktorý sadal zastupovať."
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O 10 47 Žilina
2. PROEX Žilina S.LO., Rajecká cesta súp. Č. '1,01001 Žilina
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, u Sihelníka - Raková

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 v Čadci a Obecného úradu Raková.

Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy
5. MsÚ Čadca, referát správy majetku
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Obec Raková, Obecný úrad, 023 54 Raková
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol
Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 O 1 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paláriková súp. Č. 95, Čadca
ll. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,022 Ol Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O10 57 Žilina
13. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie 1.Krasku súp. Č. 3,
921 80 Piešťany
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
16. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina
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Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a pod~f orgánu, Rory potvrazuJevyveseme a zveseme

•• ~ .. J • ," • , , .'

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,mcstocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01


