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MESTO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI

oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a
služieb

V áš list číslo/zo dňa Naše číslo
VDIl541120 14IMu

V Čadci dňa
16.07.2014

Vybavujellinka
Ing.Murčová/4302214

o Z N Á--ME~N-I-E
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KO'NANIA Á"NARIADENIE ÚSTNEHO

, POJEDNÁ VANIA

MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova 2077, 022 OJ Čadca ,
(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 11.03.2014 návrh n~:,y:ydanj~,_územnéhorozhodnutia o umiestnení
stavby: ,'-,

" Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut"

na pozemku register "C" parc. Č. 1117/1, 1117/2 v katastrálnom území Horelica. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:
Areál bývalej čerpacej stanice pohonných hmôt sa nachádza na území evidovanom v registry

enviromentálných zaťaží - CA (002)/ Čadca - ČS PHM Čadca - Horelica - SKlEZ/CA/167. V
súčasnosti je objekt nevyužívaný. Prestavbou sa vybuduje nový objekt, ktorý bude slúžiť pre údržbu a
opravu osobných aj nákladných áut. Pôvodné prestrešené státie čerpacej stanice ako aj pril'ahlej
predajne rozmerovo nepostačuje, preto bude kompletne asanovaný a na jeho mieste bude vytvorený
nový objekt, ktorý možno z prevádzkového hÍadiska rozdelit' na dve časti:
l -hlavný priestor - bude mať charakter otvorenej haly a bude v ňom vykonávaná oprava a údržba áut.
2 - prevádzková časť - bude priamo naväzovať na halu a budú v nej skladové a administratívne
priestory. Táto časť bude dvojpodlažná. V dolnej časti bude pri vjazde do garáže predajňa a prijímacia
kancelária, v zadnej časti sklad a kotolňa. Na poschodí bude sklad, administratívne priestory a zázemie
pre zamestnancov. Novovybudované priestory budú navrhnuté tak, aby bolo možné v hale odstaviť 3
nákladné autá, resp. 2 nákladné a 2 osobné. Administarívne priestory budú slúžiť pre max. 5
zamestnancov, celkový počet zamestnancov je plánovaný na 8. Nová zastavaná plocha bude 579 m2

,2 '
spevnená plocha 860 m

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

19.08.2014 (utorok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť 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 (Mesto Čadca, úradné dni:
Po a St 8 - 17).
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Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.

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.

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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Doručí sa:
Účastníci konania
1. MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova súp. č. 2077,022 01 Čadca
2. ARCHEKT A, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra súp.č. 2868, 022 O1 Čadca
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. č. 104,01001 Žilina
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Horelica - stred

Ostatným účastníkom konania, sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány •
5. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. č. 48, 010 01 Žilina
6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov" Námestie Ľ. Štúra súp.
č. 1, 812 35 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie, LKráľa súp. Č.' 4,010 01 Žilina
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O1 Čadca
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O10 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1,01001 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, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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