
OBEC RADOI]A
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Y/
l. Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajči;ilřBZYrŤta,Orc 47 Žilifta
2. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, IJlica A. Hlinku 4, O22 01 Čadca

Dňa 14.03.2023

vE RE JNÁ v YEr,Á Š rl
vEc: oznámenic o zgčatí stavebného konanit

Dňa02.02.2023 stavebník: Snedoslovenská disfiibučná a.s, IČO 36 44Z 15l so sídlom Pri Rajčianke 2927t8,
010 0l Žitna, podal v zastupeni ELSPOL-SK §.r.o. , Miestneho priemyslu 1085, 029 0l Nárrrestovo na tunajšom
§tavebnom úrade áadost' o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: ,rlý67- Radol'n - Brezíe nlžné -
zahustenie T§í' (Objekt S0,0l Montáž novej VNP, PS.0l Montáž novej T§ lllltsiradola_skalka" S0.02
Presmerovanie NNK) na pozemkoch KN-C: 2563n,2§ffilr (KN-E: r$2/§) v katastrálnom území Radol'a.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Na predmemú stavbu bolo vydané územné roáodnutie
o umiestnení stavby dňa20.12.2022 pod éj. |9712022-3, Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Radol'a, ako pdslušný stavebný úrad podl'a ust. §l17 ods. l zál<ona ě. 50/1976 Zb, oúzemnonr
planovaní astavebnom poriadku /ďalej len ,,stavebný z6kon"l, vznení neskorších zrnien adoplnkov ozramuje
vsúlade sust. § 61 ods, 4 stavebného zákona zaěatie stavebného konania dotknuqim orgánom jednotlivom a
účastríkom konania verejnou vyhlaškou.
Vzhfadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentaciou poskytrrjú dostatoěný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa vzmysle ust. § 61 ods.2 stavebného zikana od úsheho pojednávania amiestneho
zisťovania. Učastníci konania m6žu do podkladov nahliadnut' a svoje námietky a pripomienky
uplatnit' najneskór do 7 pracovnÝch dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté.
Napripomienkyanámietky,ktoréboli,alebomohlibyťuplatnenévúzemnomkonaní sa vsúladesust, § 6l ods. l stavebného
zikona neprihliada, V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanovislcá
neoznámiapodťaust. § 61 ods.6 stavebného ziú<onapredpokladá sa, že so stavbou súhlasia,

Do podkladov rozhodnutia moáro nahliadnuť na stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko
v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskei stanice Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná 1052 / II. poschodie, č.

dvďt324 v stránkové dni -pondelok, streda, /, O*pmc §BR§ffi§

starosta obce

Účastníkom konania - verejnou vyhláškou zákona, ato vyve§ením po dobu 15 dní na úradnej
tabuli a internetovej stránke Obce Radol'a. je dňom doručenia.

1 1 -03,1{123
zvesené dňaVlvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Dotknutým orgínoml

3. Okresný úrad Žilina, pozemkoqý a lesqý odbor, Vysokoškolákov 8556/338, 0l0 08 Žilina
4. OkresnýúradKysuckéNovéMesto, odborstarostlivosti oávotnéprostredie,Litovelská l2l8,024 0l KysuckéNovéMesto
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28,817 62 Bratislava
6, SPP-distribúcia" a.s,, Mlynské Nivy 44lb, 825 |1, Bratislava
7. Okresný úrad Žilinq odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolakov 855ó/338, 0l0 08 Žilina.

Na vedomie:
- spl. zást. stavebníka, projektant obec

Co.: ll. spis

spoi*cný cihÉůny ůred

Ing. Anton


