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ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje VeMco s.r.o., Na kopci 25
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 22.04.2015 návrh n~·yy4an.i~..územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
.,.
Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete
na pozemku register "C" parc. č. 7595, 7596/1, 7597/1, 7598, 7599/1, 7599/2, 7610, 7611, 7612, 7613,
7618, 7620, 7621, 7622, 7625, 7626, 7633, 14509/1, 14509/2 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúceho vzdušného vedenia NN siete v Čadci - Milošová u
Kešňaka z dôvodu jeho zlého technického stavu. Trasa navrhovaného NN kábla je od jestvujúcej
štvorstlpovej trafostanive 233/TS/Milošová pod Jamkami, umiestni sa po pravej strane štátnej cesty za
cestnú priekopu v dlžke 201 m, ďalej v krajnici prístupovej komunikácie v osade u Kešňaka.
Navrhovaný kábel sa ukončí v skrini PRIS 3.1, ktorá bude osadená pri navrhovanom podpemom bode
Č. 1 JB 10,5/15kN v osade u Kešňaka. Dlžkakábla
je 690 m. Odtohto bodu sa bude realizovať
rekonštrukcia troch vzdušných vývodov závesným káblom Retilens v trase pôvodného vzdušného NN
vedenia, vrátane výmeny podpemých bodov. Existujúce domové prípojky v osade u Kešňaka, ktoré sú
prevedené holými vodičmi sa nahradia závesnými. káblami .. Prípojky, ktoré nemajú istenie na
podpemom bode sa dovybavia HDS. Nakoniec sa demontuje jestvujúca vzdušná sieť vrátane
podpemých bodov.
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"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
11.06.2015 (štvrtok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, L poschodie, č. dverí 18 - malá zasadačka.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom ústneho pojednávania,
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány a organizácie.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa kjeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
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Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Nakoľko ide o umiestnenie líniovej stavby, oznamuje sa začatie konania formou verejnej
vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestského úradu v Čadci.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento 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, 01047 Žilina
2. VeMco s.r.o., Na kopci súp. č. 25, 010 01 Žilina
.
3. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. č. 48, 011 09
Žilina
4. Vlastníci pozemkov a stavieb, ktorých ·sa predmetná stavba dotýka - lokalita Čadca Milošová
u Kešňaka - doručuje sa verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,02201
Čadca
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 O1 Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O1O 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
ll. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 01047 Žilina
Ostatní
12. MsÚ Čadca, referát dopravy
13. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dní.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

