MES TO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie výstayby, tízemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Naše čislo
VD/1261/2020/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
09.03.2020

OZNAMENIE
0 SPOJENi I:JZEMNEHO A STAVEBNÉHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE I:JSTNEHO POJEDNAVANIA
EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Matičné nimestie 2891/2a, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 04.02.2020 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Polyfunkčný dom Domes čs. 2891 - nadstavba a stavebni ňpravy
na pozemku register "C" pare. č. 576/3 v katastrálnom nzemf Čadca. Uvedeným (Mom bolo začaté
spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušny podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konanim,
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného dzemného a stavebného konania a súčasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti dstne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na
den
01.04.2020 (streda) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom drade v Čadci, I. poschodie - 6. dveri 117 (malá zasadačka).
Účastnici tohto správneho konania môžu svoje ndmietky uplatnif najneskôr pri tomto pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznárnif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
ĹIčastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom nrade počas
úradnych dni (Mestský nrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115).
Ĺičastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne navrhndt'
ich dopinenie.
K pripomienIcam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v nzemnom konani alebo pri
prejednávani územného plánu z6ny sa podl'a § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'.
Ak si niektorý z dčastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pima moc
toho dčastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'.
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dui, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dŕia-

Ai"(

Zvesené chia:

ag0
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveseni a zvesenie oznámenia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1. EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Matičné nátnestie súp. č. 2891/2a, 022 01 Čadca
2. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. 6. 1197, 022 01 Čadca /projektant/
3. COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova súp. č. 87, 022 01 Čadca
4. vlastnici pozemku parc. 6. CI(N 575 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhldškou podra § 36 ods.
4 stavebného zdkona
Dotknuté orgány
5. Mst1 Čadca, referát dopravy
6. Ms1:1 Čadca, referát správy majetku
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 čadca
8. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
9. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
12. Stredoslovenská distribuend, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
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