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Naše číslo
VD/6088ľ2015/Mu
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ing.Murčová/4302214
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24.09.2015

OZNÁMENIE.·· ..
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA'Ä'NAR-iÁ."DENIE ÚSTNEHO

POJEDNÁ VANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Raj'ťi~'hke2~)27/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje Mestský investorský útvar s.r.o., Na priekope 17,010 OO]Žilina

v '

Cadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete

(ďalej len "stavebník") dňa 02.09.2015 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

na pozemkoch register "C" parc. Č. 7595,759611,7597/1. 7597/2, 7598, 7599/1. 7599/2, 7618, 7627/2.
7633, 14508, 14509/1 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňombolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu Mesto Čadca vydalo územné rozhodnutie pod čj. VD/4448/20 15/St zo
dňa 23.06.2015.

Popis stavby:
Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúceho vzdušného vedenia'NN siete v Čadci - Milošová II

Kešňaka z dôvodu jeho zlého technického stavu. Trasa navrhovaného NN kábla sa umiestni po pravej
strane štátnej cesty za cestnú priekopu v dlžke 201 m. ďalej v krajniciprístupovej komunikácie v osade
II Kešňaka. Navrhovan)! kábel sa ukončí v skrini PRIS 3.1, ktorá bude osadená pri navrhovanom
podpernom bode Č. l JB 10,51l5kN v osade u Kešňaka. Dížka kábla je 690 111. Od tohto bodu sa bude
realizovať rekonštrukcia troch vzdušných vývodov závesným káblom RetiJens v trase pôvodného
vzdušného NN vedenia, vrátane výmeny podpemých bodov. Existujúce domové prípojky v osade Ll

Kešňaka, ktoré sú prevedené holými vodičmi sa nahradia závesnými káblami. Prípojky, ktoré nemajú
istenie na podpemom bode sa dovybavia HOS. Nakoniec sa demontuje jestvujúca vzdušná sieť vrátane
podpemých bodov.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 5Ol! 976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebn)
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
zisťovanŕm na deň

22.10.2015 (štvrtok) o 9.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka 1. posch. č.d. 18.
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Účastníci stavebného konania mozu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnorn
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 na Mestskom
úrade v Čadci.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré bolialebo mohli byťuplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods'.; r·~ta·v'ébl1.~nozákona nebude prihliadat'.

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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Ing. Milan (
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O10 47 Žilina
2. VeMco S.r.o., Na kopci súp. Č. 25, 01 O 01 Žilina
3. vlastníci pozemkov alebo stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v navrhovanej trase líniovej
stavby podľa predloženej situácie ,
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja.Komenského súp. Č. 48, OII 09
Žilina

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 na Zákopčí.

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca. Palárikova súp. č.

977,02201 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských dobrovoľníkov
súp. Č. 1082, 022 O 1 Čadca
JO. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O 1 Čadca
ll. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1, O10 O l Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44. 825 19 Bratislava
14. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
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Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, po;;ledný dejí
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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