MES T 0 CADCA
MESTSKÝ tRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Nage č'islo
VD/3887/2019/Mu
č.zázn. VD/37536/2019/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčovi/4302214

V Čadci dňa
06.09.2019

OZNAMENIE
0 ZAČATi ÚZEMNÉ110 KONANIA A
NARIADENIE ĹTSTNEHO POJEDNAVANIA

ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec
(d'alej len "navrhovater") podal diía 20.08.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni
stavby:
Bytový dom
na pozemkoch register "C" parc. 6. 950, 949, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v katastrálnom územi Čadca.
Uvedenym dflom bolo začaté územné konanie.
Členenie stavbv na stavebn6 objekty:
• Priprava územia
SO 101 Hrubé úpravy terennu
SO 102 Prediženie verejneho vodovodu
SO 103 Pripojka kanalizácie
SO 104 Káblový rozvod NN
SO 105 Rozvod VO
SO 106 Teplovodná prfpojka
SO 107 Dažd'ová kanalizácia, ORL, vsak

Počet bytov
5 x jednoizbovy byt
18 x dvojizbovy byt
17 x trojizbový byt
2 x štvorizbový byt

• Stavebne objekty
SO 201 Bytový dom
SO 202 Komunikácia a spevnené plochy
SO 203 Odpadové hospodárstvo
SO 204 Sadové úpravy
Stavba obsahuje:
DÚR rieši noyostavbu bytového domu, ktorý plynule nadvazuje na jest-1/11*u zástavbu bytových
domov s výhradom na d'alšiu etapizáciu výstavby a rozvoja lokality v zmysle fizemného plánu mesta
(zmena a dopinok 6. V predmetnej lokalite sa vybuduje 8. podlažny bytovy dom. Dye podlažia sú
zapustené do terénu, ktore súžia pre parkovanie osobných automobilov. 5 nadzemnych podlaži a jedno
ustupujúce podlažie slúžia ako obytné, v ktorých sa nachádza spolu 42 bytovych jednotiek. Bytový
dom má tvar obdižnika s rozmermi 35,735 x 16,75 m. Objekt je zastrešený plochou strechou.
K bytovému domu je navrhnutých spolu 60 parkovacich státi, 14 vonkajšich a 46 vnútornYch. Okrem
bytového domu je súčasťou projektu aj riešenie celého pozemku, jeho dopravnej, technickej
a energetickej infraštruktúry a jeho napojenie na verejnú komunikáciu a siete.
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Mesto Čadca, ako stavebny Arad prislušny podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plán.ovani a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutym orgánom a organizáciám, ako aj známym účastnikom konania a súčasne nariad'uje za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na dal
30.09.2019 (pondelok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvanych na Mestskom úrade v Čadci maid zasadačka I. posch. č.d. 117.
ilčastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány
organizacie. fTčastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné dni:
I. posch. č.dv. 114).
Poučenie:
Očastníci konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne
navrhmif ich dopinenie.
Ak Si niektory z účastnfkov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložiť pisomnú plod
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Ing.M° n GURA
pri •ator mesta
Dom& sa:
Účastnici konania
1.ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec súp. 6. 446, 017 01 Sverepec
2. Lenka Bencová, Kysucká cesta súp. č. 12, 022 01 Čadca
3. Arpád Szab6, Kysuckkcesta súp. č. 12, 022 01 Čadca
4. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa sap. 6. 104, 010 01 Žilina
5. vlastníci susednych pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou
stavbou priamo dotknuté v lokalite sídl. Žarec, ul. J.Krára

Nakorko sa jedná o rozsiahlú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, tYmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi
byt' vyvesend p dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
6. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. č. 16, 010 01 žilina
7. Mestská teplarenska spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 čadca
8. MsfJ čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
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Čadca
11. Okresne riaditerstvo Policajneho zboru, Okresný dopravny inšpelctorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 01 Čadca
12.Okresný úrad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 čadca
13. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
14. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp. č. 1613,
011 95 Žilina
15. Regiondlny úrad verejneho zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
16. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rickd cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina
17. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina

Projektant
Ing. Tomas' Kutiš, Smetanova 1636/10, 911 01 Trenčin

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný dal
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
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