
MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3453/2018/Mu 	 V Čadci dfia 01.10.2018 

ZMENA 
1:TZEMNÉHO ROZHODNUTIA 

Mesto Čadca, ako stavebný ítrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizeinnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v fizemnom konani posúdil podra § 37 a 41 stavebného zákona návrh na zmenu rozhodnutia o 
umiestneni stavby, ktorý dŕia 17.07.2018 podal 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Fri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39, 39a a 41 ods. 1 stavebnčho 
zákona 

zmenu 
rozhodnutia o umiestneni stavby 

SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica — stred 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch v LA. Horelica (1fniová stavba). 

Na predmetral stavbu bolo Mestom Čadca pod .č.j. VD/1264/2017/Mu clfia 09.05.2017 vydané 
Azemné rozhodnutie, ktoré nadobudlo privoplatnosf dlia 13.06.2017. 

Stavba obsahuje: 
Oproti pôvodnému umiestneniu stavby dochádza k zmene vedenia VN v mieste pretlaku na 

základe požiadaviek NDS a.s. Bratislava z dôvodu kolizie s objektami stavby plánovanej diarnice D3 
(232 — 00 Zárubny infix a 501 — 00 Dažd'ová kanalizácia) 

Posilnenie existujiiceho NN vedenia v danej miestnej časti, z dôvodu podpatia, vybudovanim 
novej VN prfpojky a zahustenim novej kioskovej transformačnej stanice MKP 800. 

Stavebné objekty: 
SO — 11 Vedenie VN káblové 
SO — 145 Trafostanice 22/0,4 kV — kiosková 
SO —21 Vedenia NN - káblové 
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Pre umiestnenie a projektovú dokumenticiu stavby sa urč'ujú tieto podmienky: 
1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebneho povolenia bude akceptove 

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre ndležité 
posUclenie /§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./. 

2. Stavba bude umiestnená na pozernkoch v k.ú. Horelica (11.niová stavba) podra situácie, ktorá je 
sUčasfou PD a tvorf neoddelitdmi prilohu rozhodnutia. 

3. Pred spracovanfm d'alšieho stupfia PD je potrebne požiadaf o presne vytýčenie všetkých 
podzemných vedenf a zariadenf /plynovody, elektrická energia, telekomunikačne káble/ 
jednotlivých správcov vedeni za ich odborneho dozoru, dodržaf prislušné STN, ochranne pásma 
jestvujUcich vedeni a ich pripadné pripomienky dané pri vytýčeni. 

4. Silbeh a križovanie s dotknutýrni jestvujUcimi vedeniami navrhmlf, ak nie je v d'alšich 
podmienkačh uvedene inak, v stIlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchddzajAcom vytýčeni, zdokumentovaf všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových 
vzdialeností od jednotlivých vedenf, resp. miest napojenf. 

5. Pred vydanfm stavebného povolenia požiadaf o stanovisko k pripravovanému zámeru na 
pornohospodárskej pôde v zmysle § 17 zákona (trvalý záber p.p. pre trafostanicu a podperné body) 
a v prfpade použitia pornohospodárskej pôdy do jedneho roka požiada o stanovisko v zmysle § 18 
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívani pornohospodárskej pôdy v zneni neskoršich zmien 
a dopinkov na použitie pornohospodárskej pôdy (zemne káblové vedenie po pornohospodárskej 
pôde — podFa Uclajov registra „C"). 

6. Ak počas stavebných prác dôjde k akemukorvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. 
objektu, kuldirnej vrstvy, zvyškov staršich architektdr, stavebneho materiálu, hrobov, keramiky-, 
pracovných nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutne ndlez okamžite ohlásif 
Krajskému pamiatkovemu úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný defi po nájdeni a ponechaf 
ho bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom. 

7. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky Mesta Čadca: 
• projektová dokumentácia bude rešpektoval všetky jestvujíice a navrhovane inžinierske siete 

(olcrem iných inžinierskych sieti bolo v rámci stavby „Cesta 1/11 Čadca - obchvat mesta" časf 
Oščadnica — Horelica vybudovane odvodnenie, ktore je vedene v komunikácii na pozemku p.č. 
KN-C 1890 v k.ú. Horelica), 

• stavbu je potrebn6 zostladif s pripravovanou stavbou: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd regi6nu stredné Kysuce — SO 07 Čadca Horelica — kanalizácia 

• rešpektovaf jestvujAce verejne osvetlenie v správe Engie Services a. s., Kysucká cesta 16C, 010 01 
Žilina 

8. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky ENGIE Services a.s. žilina: 
• Pri demontáži a montáži NN vedenia zabezpečif výložnfIcy a svietidlá VO proti poškodeniu 
• Pri výmene AlFe vodičov za RETILENS uvažovaf s vodičom pre VO 
• Po ukončeni realizácie vykonaf kontrolu a funkčnosf VO za Ačasti správcu VO 

9. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky Okresného Uradu Čadca, odboru starostlivosti o životne 
prostredie: 

• pri osadenf TS a pripadnom PB rešpektovaf vodovodne potrubia a ich ochranne pásmo (tj. 2,5 m 
pre SVK DN 600 a 1,5 m pre potrubia s priemerom do 500 mm) od okraja potrubia na obidve 
strany a stIčasne dodržaf vzdialenosf od potrubia tak, aby dosahovala min. dvojnásobok hibky 
základovej škdry budovaných objektov 
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• pred zahájenfm prác presne vytýčiť  uvedené vodovodné potrubia na tvare miesta. Práce 
v ochranných pásmach vodovodných potrubi vykondvať  ručne 

• v miestach križovania a súbehov el. kábla s vodovodnými potrubiami dodržať  STN 73 6005 
• ku kolfznym miestam prizvať  zástupcov SeVaK — u, ešte pfed osadenfm TS ak aj pfed zasypanfm 

ryhy za účelom ochrany vedenf 
• pravidelne vykondvať  kontrolu technického stavu a funkčnej sporahlivosti jednotlivých objektov 

kde bude dochadzať  k manipulácii so znečisťujúcimi látkami a podra výsledku kontroly prijat' 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

• zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musi byt' v súlade s § 39 zákona 6. 364/2004 Z.z.o 
vodách a v sfilade s § - mi 2,3 a vyhlášky MŽP SR 6. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzanf s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o 
postupe pfi riešenf mimoriadného zhoršenia vôd. S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa 
zaobchádza ako so znečisťujíicimi látkami 

• dodávater stavby, ktorý je zdroveti pôvodcom odpadu bude odpad zhromald'ovať  tak, aby 
nenarušoval estetický raz krajiny a podia potreby zabezpeči jeho okamžité zhodniotenie alebo 
zneškodnenie 

• nevyužiterné odpady budii zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na 
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. Integrované povolenie 
v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znenf neskoršich predpisov 

• pri nakladanf s NO postupovať  podra § 40 zákona č. 223/2001 o odpadoch 
• investor stavby ku kolaudácii zabezpečf doklady od predchádzajficeho držitera odpadov o spôsobe 

nakladania s odpadmi počas realizácie stavby 
• na pristup použiť  jestvujíice cesty a miestne komunikácie 
• v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrat', uložiť  a po ukončenf výkopových prác 

spätne použiť  na povrchovil Apravu vykopanej rýhy 
• v prfpade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevin a krovin rastacich mimo les, na výrub 

ktorých sa nevzfahuje ustanovenie § 47 ods. 4 pfsm. e) zákona je potrebný súhlas orgánu ochrany 
prirody (Mesto Čadca) podra § 47 ods. 3 zákona 

• prebytočnil výkopovú zeminu neukladať  do brehových porastov miestnych tokov a na podmáčane 
lokality, predovšetkým do vyššie uvedenej genofondovej lokality, aby nedošlo k zasypaniu 
pripadných biotopov eur6pského alebo národného významu, v pripade že prebytand zemina 
nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať  ju na riadenej skládke TKO 

• v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prfrody a lcrajiny pouliť  teké technické riešenie, ktoré bráni 
usmrcovaniu vtákov. 

10. V d'alšom stupni PD dodržať  podmienky Slovak Telekom, a.s. Žilina: 
• dodržať  platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú lapravu vedeni v pinom rozsahu, 

zabezpečiť  presné vytýčenie podzemných vedenf a zariadeni, ich pripadml ochranu podra platných 
noriem a predpisov za odborného dozoru správcu 

11. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky SeVaK — u a.s. žilina: 
• navrhovanou stavbou dôjde ku kolfzif s podzemnými vedeniami — vodovodné potrubia SKV DN 

600 OC, 0.0 DN 100, DN 5/4"rPE, DN 25rPE 
• pred zahájenim prác požiadať  o presné vytýčenie uvedených vodohospodárských vedeni na tvare 

miesta 
• pri osadeni TS a prfpadnom PB rešpektovať  vodovodné potrubia a ich ochranné pásmo (tj. 2,5 m 

pre SKV DN 600 a 1,5 m pre potrubia s priemerom do 500mm) od okraja potrubia na obidve 
strany a síičasne dodržať  vzdialenosť  od potrubia tak, aby dosahovala min. dvojnásobok hibky 
zdkladovej škáry budovaných objektov 

• v miestach križovania a sfibehov el. kábla s vodovodnými potrubiami dodržať  STN 73 6005. 



po ukončeni prác investor zabezpeči, • aby terénne ftpravy dotIcnuté prácami boli vrátené do 
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13. 
• 

Dodržaf podmienky NDS a.s. Bratislava: 
stavebnik si zabezpeči udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/1 1A. 
zvláštne uživanie cesty I/11A a udelenie vynimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diarnice 
D3 od prislušného cestného sprdvneho orgánu, ktorým v tomto pripade pre cestu I/11A je OkresiV 
Arad Žilina, odbor cestnej dopravy a poz. Komunikácii a pre budilcu Diarnicu D3 Oščadnica — 
Čadca, Bukov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pfed vydaním 
stavebného povolenia 
dopinif PD o rez so zaznačenými hibkami a vzdialenosťami od inžinierských sieti NDS, dopinif 
podrobnejšiu situáciu so zakreslenými dižkami a vzdialenosfami chráničky apod. 
hibka uloženia chráničky (horny okraj chráničky) bude v min. hibke 0,5 m od spodnej hrany 
inžinierskych sieti NDS 
vypracovanie PD a realizáciu výstavby je žiadater povinný koordinove so zodpovednym 
projektantom stavby D3 Oščadnica — čadca, Bukov 
počas prác investor stavby zabezpeči, aby bol dodržaný zákaz pohybu pešich po ceste I/11A a 
stdtia vozidiel na ceste I/11A 
začiatok a ukončenie prác investor ornimi NDS, stredisku správy a tídržby rýchlostných ciest 6 
Čadca a bude sa riadif ich pokynmi 
žiadater zabezpeči, aby počas realizácie prác nebola ohrozená plynulosf a bezpečnosť  premávky 
na ceste I/11A a bol dodržiavaný zákaz státia mechanizmov stavby a zákaz pohybu pešich na ceste 
I/11A 
počas realizácie prác nesmie dôjsf k poškodeniu cesty I/11A a jej sfičasti, ak vznikne škoda na 
majetku NDS, tirto skutočnosf je investor povinný bezodkladne oznámif SSI:JR 6, zároveri 
vzniknuté škody odstrániť  na vlastné náklady 
žiadater zabezpeči realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil íičastnikov cestnej 
premávky na ceste I/11A 

pôvodného stavu 
stuperi PD predložif na posúdenie 
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12. Dodržaf podmienky SSC IVSC Žilina: 
• pri križovani št. cesty I. triedy bude vzdušné vedenie umiestnené v dostatočnej výške nad 

vozovkou v zmysle STN 
• zhotoviter stavby zodpovedá za bezpečnosf cestnej premávky v fiseku realizovanej stavby, do 

doby ukončenia stavby 
• začatie a ukončenie stavebných prác je potrebné oznátnif zástupcovi SSC IVSC Žilina — Ing. 

Zarodrianský 
• je nutné vykonávaf opatrenia na zamedzenie nepriazdnivych vplyvov z dopravy na št. ceste I/11 
• investor stavby, resp. vlastnik distribučnej VN a NN siete si nebude v budíicnosti uplattiovat' od 

majetkového správcu št. cesty I/11 náhradu za pripadné škody vzniknuté z titulu prevádzky, alebo 
ildržby št. cesty 

14. Dodržať  podmienky Okresnýúrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii: 
• rešpektovaf ustanovenia § 18 zákona 6. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhl. č. 35/1984 Zb. 
• pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedzif alebo ohrozif bezpečnosf a plynulosf cestnej 

premávky spôsobenou obmedzenfm alebo uživanim pozemných komunikácii II. a III. triedy inym 
než zvyčajným spôsobom, je stavebnik povinný požiadaf cestný správny orgán o povolenie na 
zvláštne uživanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zák. 6. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. 6. 
35/1984 Zb. Stavebnik je povinný rešpektovaf osobitné podmienky tohto povolenia. 

• pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo fipinému uzatvoreniu 
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebnik povinný požiadaf o povolenie 
na čiastočml alebo úpinú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny orgán v zmysle § 7 
zák. č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. 6. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
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komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu 
uzavrieť. 

• pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma 
pozemnych komunikácií II. a III. triedy je stavebnik povinny požiadať  cestný správny orgán 
o udelenie vynimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných komunikácii 
v zmysle § 1 1 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhl. č. 35/1984 Zb. 

• stavebnik je povinny rešpektovať 	nariadenia a pripomienky, ktoré maže cestný správny 
orgán dopiniť  v zmysle vykonania Štátneho odborného dozoru nad pozemnymi komunikáciami II. 
a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 pism. c) zák. č. 135/1961 Zb. 

• predmetná stavba sa plánuje umiestniť  do ochranného pásma cesty I/11A s ohradom na uvedené je 
potebné podra § 11 cestného zákona požiadať  cestný správny orgán o povolenie výnimky zo 
zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme ešte pfed vydanim stavebného povolenia 

• z d6vodu užlvania pozemnej komunikácie (zásah do telesa cesty č. I/11A, kraovanie cesty č. I/11) 

inýrn než zvyčajnym sp6sobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadater poviny pfed 
začatim stavebných prác požiadať  cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne uNvanie 
pozemnych komunikácii v zmysle § 8 cestného zákona 

• v prfpade obmedzenia cestnej premávky na ceste I/11 alebo I/11A počas realizácie prác je potrebné 
predložif projekt dopravného značenia (vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), 
schválený prislušným dopravným inšpektorátom a požiadať  o vydanie povolenia na uzdvierku 
podra § 7 cestného zákona 
stavebnik je povinný rešpektovať  ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré m6že cestný správny 
orgán dopiniť  v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou 

15. Dodržať  podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina 
• Ak počas stavebných prác dôjde k akémukorvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. 

objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov staršich architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, 
pracovnych nástrojov, mind alebo kostrovych pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť  
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný defí po nájdeni a ponechat' 
ho bez zmeny až do obhliadky 

16. V d'alšom stupni PD preukázať  formou projektu organizácie výstavby sp6sob uskutočnenia stavby 
s potrebnymi plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnymi 
zábermi. Pri návrhu minimalizovať  negatívne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. 

K stavbe sa vyjadrili prislušné orgány: 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, Regionálny úrad verejneho zdravotnietva 

Čadca, Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Okresný úrad čadca - odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad 
Čadca — odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Okresný úrad Čadca — odbor krizového 
riadenia, Krajský pamiatkovy úrad žilina, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Slovak 
Telekom a.s. RCSI žilina, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Stredoslovenská distribučnd a.s Žilina, 
Slovensky vo0ohospodárský podnik š.p., Lesy Slovenskej republiky š.p. Čadca, Správa ciest 
žilinského samosprávneho kraja, Slovenská správa ciest Žilina, Národnd diarničná spoločnosť  a.s. 
Bratislava 

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 
V priebehu územn6ho konania zo strany fičastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 

správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptované a sú zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia. 
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Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť  o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba nie je v kolizii s platnou azemno - plánovacou dokumentáciou mesta (UPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dria 27.07.2007. 

ODÔVODNENIE 

Mesto Čadca obdržalo od navrhovatera: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 žilina, ktorého zastupuje MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, 
návrh na vydanie zmeny fizemného rozhodnutia pre stavbu: „SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS 
Horelica — stred" na pozemkoch v k.ú. Horelica (liniová stavba). Uvedeným diiom bolo začaté fizemn6 
konanie. 

Na preclinetna stavbu bolo Mestom Čadca pod .č.j. VD/1264/2017/Mu diia 09.05.2017 vy-dané 
ilzemné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosf dŕia 13.06.2017. 

Oproti Nvodnému umiestneniu stavby dochddza k zmene vedenia 'VN v mieste pretiaku na 
základe poliadaviek NDS a.s. Bratislava z dôvodu kolizie s objektami stavby plánovanej diarnice D3 
(232 — 00 Zárubný mar a 501 — 00 Dažd'ová kanalizácia) 

Vzhradom k tomu, že tunajšiemu stavebnému dradu boli dostatočne známe pomery dzemia 
a žiadosť  poskytovala dostatany podklad pre posadenie umiestriovanej stavby, stavebny Arad upustil 
od astneho konania a miestneho zisťovania. 

Očastnici konania a dotknuté orgány mohli nahliadnuť  do podkladov pre vydanie rozhodnutia 
na tunajšom stavebnom úrade a svoje námietky uplatniť  najneskôr do 7 dni odo dňa doručenia 
oznámenia. Zároveii boli upozorneni, že na neskôr podané námietky nebude stavebny arad prihliadat'. 
fJčastnici konania sa mohli pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne navrhnať  
ich dopinenie. 

V uskutočnenom dzemnom konani bob návrh na vydanie zmeny dzemného rozhodnutia 
preskilmaný z hradfsk uvedených v ustanovenf § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednany 
s účastnikmi konania a dotknutýrni orgánmi. 

V priebehu územného konania zo strany dčastnikov konania a dotknutých orgánov štátnej 
správy neboli vznesené žiadne námietky, pripomienky boli akceptovand a sa zapracovand do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebny arad posúdil návrh na zmenu umiestnenia stavby podra § 37 stavebného zákona 
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že tymto 
hradiskárn neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Toto ro;hodnutie stráca platnosť  dfiorn, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzt'ahuj e. 

Stavba nie je v kolfzii s platnou azemno - plánovacou dokumentáciou mesta (UPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dŕia 27.07.2007. 
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POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP a SP, Námestie slobody 30, 022 27 Čadcal. Toto rozhodnutie nie 
je možne preskúmať  súdom podra zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

0 0 

PriIoha pre navrhovatel'a: 
• overená dokumentácia zmeny Uzemného rozhodnutia 

Doruči sa: 
irčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov sup. 6. 380/10, 010 03 Žilina 
3. Slovenskd správa ciest, Investičnd výstavba a správa ciest, M.Rdzusa súp. č. 104, 010 01 Žilina 
4. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Horelica, stred 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkýrn počtom fičastnfkov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebneho zákona. Rozhodnutie musf byť  vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Mestskeho úradu v Čadci. 

Dotknuti orgány 
5. Krajske riaditerstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. 6. 48, 010 01 Žilina 
6. MsU Čadca, oddelenie životneho prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Msú Čadca, referát dopravy 
8. Olcresné riaditerstvo Hasičskeho a záchranneho zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01 
Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životne prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 čadca 
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesny odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 
11. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská. súp. 6. 1613, 
011 95 Žilina 
12. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
13. Severoslovenske vodárne a kanalizácie, a.s., Biirická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynske Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava 
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, pos1ed*Iret7  
lehoty vyvesenia je diiom doručenia. 

YYVESENt DŇA:  46' 10  ZVESENt DŇA.  
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Pečiatka a po 	Tyr tearny potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskor§ich predpisov položky 59 pism. a ods. 2 vo 
výNce 100.00 E bol zaplateny.  
Tel.: 041/4302214 	1'60: 313971 	 Bankovi spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. d.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky úrad čadca. Námestie slobody 30, PSC: 022 01 
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