MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/1364/2019/4072/2018/Mu

V Čadci dňa 06.06.2019

IrJZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni
stavby, ktorý dňa 05.09.2018 podal
JUDr. Vladimir §kripek, Oščadnica 1562, 023 01 Oščadnica
(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Rodinný dom s hospodárskou budovou
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 6251/1, register "C" parc. Č. 6251/2, register "C"
parc. Č. 6251/3, register "C" parc. Č. 6251/4, register "C" parc. 6..6251/5, register "C" parc. Č. 6251/6,
register "C" parc. č. 6252, register "C" pare. č. 6255 v katastrálnom územi Čadca.
Popis stavby:
Predmetom návrhu je umiestnenie stavby rodinného domu s hospodárskou budovou. Rodinný
dom s hospodárskou budovou sú navrhované ako nepodpivničené, prizemné, zastrešené sedlovou
strechou. Rodinný dom bude s jednou bytovou jednotkou, technickým zázemim, s garážou pre dye
motorové vozidlá. Súčasfou stavby bude kryté pakovacie státie pre dye autá. V hospodárskej budove
bude garáž s dielňou a letná kuchyňa. Pristup na pozemok a budúcej stavby je z jestvujúcej miestnej
komunikácie register "C" parc. Č. 6247 v k.ú. Čadca a po pozemku register "C" parc. Č. 6255 v k.ú.
Čadca. K rodinnému domu bude zriadená vodovodná, kanalizačná, elektrická a plynová pripojka, ktoré
budú napojené z verejnych rozvodov inžinierskych sieti.
Pre umiestnenie stavby sa určujtí tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 6251/1, register "C" parc. č. 6251/2,
register "C" parc. č. 6251/3, register "C" parc. č. 6251/4, register "C" parc. č. 6251/5, register "C"
parc. č. 6251/6, register "C" parc. č. 6252, register "C" parc. Č. 6255 v katastrálnom územi Čadca,
ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvori prilohu tohto rozhodnutia.
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2. Projektová dokumentácia stavby (d'alej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie
9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona).
3. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých
dn.thov technickej vybavenosti predmetnej stavby a statické posúdenie stavby.
4. balši stupeŕl PD bude obsahovať projekt organizácie výstavby, v ktorom bude zdokumentované, že
realizácia navrhovanej stavby nebude nadmieru negativne vplývať na susedné nehnuternosti.
5. Polohové a výšková pomery stavby.
Rodinný dom:
• stavba RD bude nepravidelného pôdorysného tvaru vonkajšfch rozmerov 39,5 x 21,25 m
+ vonkajšia terasa 3,8 x 10,0 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = 432,500 m.n.m = íroveri podlahy I. nadzemného podlažia,
• íroveri terénu pred vstupom do RD —0,340 m od ± 0,000 m,
• výška hrebeŕia strechy bude v drovni + 4,50 m od ± 0,000 m,
• stavba bude umiestnená: 6,5 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6642/1
17,02 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6256
16,00 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6252
Hospodárska budova:
• hospodárska budova bude pôdorysných rozmeroch 7,0 x 21,25 m,
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = 432,500 m.n.m„
• výška hrebeiia strechy bude v drovni + 4,100 m od ± 0,000 m,
• stavba bude umiestnená: 9,0 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6252
6,5 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 6642/1
6. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Elektrická energia — NN pripojkou (kábel CYKY-J 4x16) napojenim z obecnej sekundárnej
siete z jestvujítceho JB podperného bodu vedenia NN siete.
• Zásobovanie vodou - vodovodnou pripojkou HDPE DN 25 napojenou na verejný vodovod OC
DN 100 umiestnený v miestnej komunikácii, v správe SEVAK a.s., Žilina,
• Odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou PVC DN 160 zaústenou do verejnej kanalizácie DN
300 PVC, v správe SEVAK a.s., Žil3ina,
• Pripojovaci plynovod D 40 a pripojka D32 s napojenim na jestvujúci STL plynovod PE D 160,
v správe SPP- distribúcia, a.s. Bratislava.
7. Povrchová dažd'ová voda bude zadstená do vsakovacieho systému na pozemku investora.
8. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebnik dokladovať rozhodnutie o vyŕiati
pozemkov pod navrhovanou stavbou z PPF, ktoré vydáva Okresný írad Čadca, pozeinkový a lesný
odbor.
9. Navrhovater je povinný dodržať podmienky závazného stanoviska na umiestnenie stavby
v ochrarmom pasme lesa, uvedené v stanovisku Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor
Č. OU-CA-PLO-2019/006148-002 zo drla 24.04.2019
• Vlastnik stavby nebude v súčasnosti, ani v budíicnosti požadovať výrub stromov, ako aj
odlesnenie lesného porastu z titulu ohrozenia stavby náhodným pádom stromov, pripadne
tienenim rastúcimi stromami od obhospodarovatera Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca. Pri
výstavbe stavebnik zabezpeči, aby nedochádzalo k poškodzovaniu okolitého lesa (výrub
stromov, uskladilovanie materiálu, znečisťovanie, vyparovanie a pod.). Objekt stavby bude
zabezpečený proti vzniku požiaru, aby sa vyldčila možnosť vzniku lesného požiaru.
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Vlastník stavby nebude umiestňovať bet6nové ploty v tesnej blízkosti lesného porastu, elm by
mohlo cli5jsť k poškodzovaniu koreňových nábehov.
10. Stavebnik je povinný dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti SEVAK, a.s., žilina
k navrhovanej vodovodnej a kanalizačnej prípojke č. 018016115, zo &a 18.07.2018:
• Cez zdujmové parcely prechádza potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm (VK)
v správe SEVAk, a.s. Žilina.
• Oplotenie pozernku investora, v mieste križovania s potrubím VK navrlinfiť z rahko
rozoberaterného materiálu (napr. stipiky, pletivo). V prípade poruchy na verejnej kanalizácii,
ktorá sa nachádza na zdujmových parcelách, bude táto VK sprístupnend pre potreby opravy,
Udržby a investor si oplotenie do piivodného stavu zrealizuje na vlastné náldady.
• Stavebnik pred začatím akýchlcorvek zemných prác poliada o vytýčenie podzemných vedení,
ktoré sa nachddzajň v záujmovom fizemí (aj napájacie potrubia) a zabezpečí, aby pri realizácii
VP a KP bola dodržaná STN 73 6005 pri sňbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami.
• V pinom rozsahu rešpektovať uvedené vodohospodárske potrubie VK a jeho ochranné pásmo.
Dodržať minimálnu vzdialenosť určenú k ochrane kanalizačného potrubia v zmysle Zákona Č.
č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods. 2, ktorý
vymedzuje pásmo ochrany VK v Mike 1,5 m (do DN 500 vrátane) od pôdorysného bočného
okraj a potrubia na obidve strany.
• V pásme ochrany VK je zakázand vykonávať zemné price, umiestňovať stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stay, vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávaf terénne Apravy. Výkopové práve v ochrannom pásme VK
realizovať ručným výkopom.
• V zmysle § 20 zákona č. 442/2002 Z.z je prevádzkovater oprdynený v nevylinutnej miere
vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na fičely opráv a ildržby
kanalizácie.
• Projektant vykoná yýpočet spotreby vody podra vyhl. MŽP SR 6. 684/2006 a nie vyhl. č.
209/2013, ktorá slúži na meranie vody dodanej a vody vypaťanej.
• Ďalší stupeň PD predložif spoločnosti SEVAK, a.s. žilina na vyjadrenie.
11. Vjazd z miestnej komunikácie p.č. C KN 6247 v k.ú. Čadca na pozemok p.č. C KN 13 795/35
v k.ú. Čadca bude zriadený za dodržania týchto podmienok:
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať na vlastnom pozemku tak, aby
nevytekali na miestnu komunikáciu.
• Vjazd zrealizove podra projektovej dokumentácie overenej v fizemnom konaní.
• Vjazd napojiť v nivelete jestvujilcej komunikácie.
12.Silbeh a križovanie s dotknutými jestvujikimi vedeniami navrluniť, ak nie je v d'alšich
podmienkach uvedené inak, v sňlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajficom vytýčení, zdokumentovaf všetky dotknuté vedenia s vymačením odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.
13. Pred spracovaním d'alšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení jednotlivých sprdvcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať
príslušn6 STN, ochrarmé pásma jestvujúcich vedení a ich pripadn6 pripomienky dané pri yytýčení.
Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
V priebehu územného konania Si fičastnici konania Marta Hadidová, bytom Čadečka 1783,
022 01 Čadca, Magdaléna Pohančeníkovd, bytom čadečka 1489, 022 01 Čadca, Anton Lag a Anna
Lašoyd, obaja bytom Čadečka 1482, 022 01 Čadca, Lesy SR, š.p. OZ Čadca uplatnili námietky voči
umiestŕiovanej stavbe.
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Marta Hadidovd a Magdaléna Pohančeniková v spoločnom stanovisku nesalasili
s umiestnením predmetnej stavby z dôvodu poškodenia pozemku pri vozeni nákladnými autami,
otrasy, narušenie domu, pri oplotenf je plyn, v strede cesty voda, hrozi poškodenie prfvodu, plotov
pozemku na sadenie, pestovanie.
Stavebný úrad vznesené námietky po posUdeni zamieta.
Anton Lag a Anna Lašová nesalasili s navrhovanou stavbou, poldar nebude k stavbe
vybudovaná iná pristupová cesta. Uvádzajú, že majú starši rodinný dom, preto nesalasia, aby chodili
náldadné autá s materiálom popred tento dom, nakorko je iba 1,5 m od cesty, ktorá nie je stavaná na
takúto dopravu a už pri stavbe kanalizácie sa otrasmi ukázali na dome puldiny. Už pri prvom
pojednávani pred pár rokmi nemal stavebnik prfstupovú cestu, preto bolo konanie zastavené. Pokiar
majú vedomosť ohradom pristupovej cesty sa nič nezmenilo. Mesto by nemalo &vat' povolenie, ked'
druhej strane sa tým ničf majetok. balej uviedli, že bývajú na dedine a tak chovajú hospoddrske
zvieratá, hydinu, zaj ace holuby, psa atd'. To by mal stavebnik vedieť, aby v budtcnosti nechodili po
riradoch, že mu to vadi.
Stavebný Arad námietky po posfuleni zamieta.
Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Čadca nesalasili s umiestneni stavby v ochrannom pásme
lesy a v pásme bezprostredného ohrozenia stavby pádom stromu. OZ Čadca navrhovalo umiestniť
stavbu vo vzdialenosti najmenej 35 m od hranice lesného pozemku.
Stavebný úrad uvedenú námietku zamieta.
Zo strany ostatných Ačastnikov konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebn6ho zákona 2 roky odo dria nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebndho
povolenia.
Stavba je umiestnená v súlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými
regulativmi, ktoré boli schvilené uznesením Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dria
27.07.2007. Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom okrsku Čadečka, v platnom územnom pláne
s označenim 4/BI/1 - plochy rodinných domov, so základnou funkciou obytnou, spôsob zástavby individuálne rodinné domy, so stechou sedlovou alebo valbovou, s parkovanim riešeným na vlastnom
pozemku.
0 d ôvodnenie:
Dria 05.09.2018 podal navrhovater JUDr. Vladimir Škripek, bytom Oščadnica 1562, 023 01
Oščadnica návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Rodinný dom s hospodárskou
budovou" na pozemku register "C" parc. č. 6251/1, register "C" parc. 6. 6251/2, register "C" parc. č.
6251/3, register "C" parc. Č. 6251/4, register "C" parc. Č. 6251/5, register "C" parc. Č. 6251/6, register
"C" parc. 6. 6252, register "C" parc. 6. 6255 v katastrálnom územi. Čadca.
Stavebný úrad oznámil začatie fizemného konania všetkým známym fičastnfkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu silčasne nariadil ustne pojednávanie
spojen6 s miestnym zisťovanfm na deli 04.12.2018, o výsledku ktordho bol spisaný záznam.
Stavebný Arad, na záldade výsledkov Ustneho pojednávania, pretože predložený návrh spolu s
prflohami nestačili na riadne a sporahlivé posildenie návrhu z hradiska záujmov sledovaných
v územnom konanf vyzval navrhovatera, aby v lehote do 10.05.2019 dopinil návrh o stanoviská
spoločnosti Lesy SR, š.p., OZ Čadca a Okresného úradu Čadca, pozernkový a lesný odbor.
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Stavebný úrad zárovefi územné konanie podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom
konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov prerušil.
Navrhovater bol upozoniený, že ak nebude návrh v stanovenej lehote požadovaným spôsobom
dopinený, Mesto Čadca územné konanie podra § 35 ods. 3 stavebného zákona zastavf.
Návrh bol dopinený dfia 03.05.2019.
fičastníci konania:
- JUDr. Vladimir Škripek, Marta Hadidová, Anton Laš, Anna Lašová, Magdaléna Pohančeniková,
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, vlastnici susedných pozemkov CKN
4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. Čadca
V priebehu územného konania si účastnici konania Marta Hadidová, bytom Čadečka 1783,
022 01 Čadca, Magdaléna Pohančeniková, bytom Čadečka 1489, 022 01 Čadca, Anton La a Anna
Lašová, obaja bytom Čadečka 1482, 022 01 Čadca, Lesy SR, š.p. OZ Čadca uplatnili námietky voči
umiestilovanej stavbe.
Marta Hadidová a Magdaléna Pohančeniková v spoločnom stanovisku nesúhlasili
s umiestnenim predmetnej stavby z dôvodu poškodenia pozemku pri vozent nákladnými autami, otrasy,
narušenie domu, pri oplotent je plyn, v strede cesty voda, hrozi poškodenie privodu, plotov pozemku na
sadenie, pestovanie.
Stavebný Arad vznesené námietky po posúdeni zamietol.
Navrhovater predložil v konani súhlasné stanoviská správcov jednotlivých inžinierskych sieti
v danej lokalite. Námietky týkajúce sa možného budúceho poškodenia pozemkov a stavieb účastničok
konania sú nad rámec požiadaviek, ktoré by sa mali riešiť v rámci územného konania. Územným
rozhodnutim sa predmetné stavba umiestfiuje, v rozhodnutí sa určujú podmienky pre jej priestorové
a výškové usporiadanie, podmienky pre spracovanie d'alšieho stuplia projektovej dokumentácie. Na
záldade územného rozhodnutia sa stavba nemôže realizovať. Stavebnik v lehote do dvoch rokov odo
dfia nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia môže podat' na stavebný úrad žiadosť
o vydanie stavebného povolenia. V prípade podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na
predmetnú stavbu, stavebný úrad podmienkou 6. 4 vo výroku tohto rozhodnutia zaviazal navrhovatera
doložiť projekt organizácie výstavby, v ktorom bude zdokumentované, •že realizácia navrhovanej
stavby nebude nadmieru negativne vplývať na susedné nehnuternosti
Anton Lag a Anna Lašová neszíhlasili s navrhovanou stavbou, pokiar nebude k stavbe
vybudovaná iná pristupová cesta. Uvádzajfi, le majú starši rodinný dom, preto nesúhlasia, aby chodili
nákladné autá s materiálom popred tento dom, nakorko je iba 1,5 m od cesty, ktorá nie je stavaná na
takfito dopravu a už pri stavbe kanalizácie sa otrasmi ukázali na dome pukliny. Už pri prvom
pojednávani pred pár rokmi nemal stavebnik pristupovú cestu, preto bolo konanie zastavené. Pokiar
majú vedomost' ohradom pristupovej cesty sa nič nezmenilo. Mesto by nemalo &Iva( povolenie, ked'
druhej strane sa tým niči majetok Dale] uviedli, le bývajú na dedine a tak chovajú hospodárske
zvieratá, hydinu, zajace holuby, psa atd: To by mal stavebnik vedief, aby v budúcnosti nechodili po
iiradoch, le mu to vadi.
Stavebný úrad námietky po posúdení zamietol.
Navrhovater v konani preukázal pristup na pozemok, na ktorom sa má navrhovaná stavba
umiestnit' po miestnej komunikácii na pozemku parc.č. CKN 6247 v k.ú. Čadca a pozemku parc.č.
6255 v k.ú. čadca, vo vlastníctve navrhovatera.
K zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie bol vypracovaný projekt, ktorým bolo preukázané,
že parametre pozemku CKN 6255 postačujú na pristup k navrhovanej novostavbe.
Navrhovater v minulosti uvažoval s realizáciou viacerých domov na tomto pozemku a vtedy
uvažovaný pristup nevyhovoval normovým požiadavkám, stavebm'k návrh neupravil, z tohto dôvodu
bolo konanie zastavené.
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K námietke možného poškodenia domov pri realizácii stavby stavebný Arad uvádza, že
územným rozhodnutim sa predmetná stavba umiestemje, v rozhodnuti sa určujú podmienky pre jej
priestorové a výškové usporiadanie, podmienky pre spracovanie d'alšieho stupria projektovej
dokumentácie. Na základe Azemného rozhodnutia sa stavba nem6že realizovať. Stavebnik v lehote do
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti dzemného rozhodnutia m6že podat' na stavebný
drad žiadosť o vydanie stavebného povolenia. V pripade podania žiadosti o vydanie stavebného
povolenia na predmetnd stavbu, stavebný drad podmienkou 6. 4 vo výroku tohto rozhodnutia zaviazal
navrhovatera doložiť projekt organizácie výstavby, v ktorom bude zdokumentované, že realizácia
navrhovanej stavby nebude nadmieru negativne vplývať na susedné nehnuternosti
Námietka týkajdca sa chovu domácich hospodárskych zvierat nie je námietkou, ktorou by sa
mal stavebný drad zaoberať v dzemnom konanf o umiestneni stavby.
Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ eadca neszíhlasili s umiestneni stavby v ochrannom pásme
lesy a v pásme bezprostredného ohrozenia stavby pádom stromu. OZ eadca navrhovalo umiestnit'
stavbu vo vzdialenosti najmenej 35 m od hranice lesného pozemku.
Stavebný Arad uvedend námietku zamietol.
Navrhovater v konani doložil sdhlasné záväzné stanovisko dotknutého orgánu — Okresný Arad
Čadca, pozemkový a lesný odbor. Okresný Arad Čadca v závaznom stanovisku sdhlasil s umiestnenim
navrhovanej stavby v ochrannom pásme lesa a stanovil podmienky, za ktorých sa navrhovaná stavba
na pozemku m6že umiestnif. Stavebný drad podmienky Okresného dradu v Čadci, pozemkový a lesný
odbor zapracoval do podmienok pre umiestnenie stavby vo výroku tohto rozhodnutia.
Zo strany ostatných Ačastnikov konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Stavebný drad posddil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby je v sdlade so schválenou dzemno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté
dzemie a projektová dokumentácia pre dzemné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu podra ustanoveni vyhlášky 6. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujA podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientácie.
Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v platnom zneni proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dni odo dila doručenia rozhodnutia podanfm na Mesto
Čadca (adresa: Mestský Arad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca).
V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konani v platnom zneni je toto
rozhodnutie preskAmaterné sddom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

Ing.
primátor

esta

t.sp. VD/4072/2018/Mu - č.z. VD/28448/2019/Mu

str. 7

Priloha: situácia umiestnenia stavby
Dora& sa:
Účastnici konania
1.JUDr. Vladimir Škripek, Oščadnica súp. 6. 1562, 023 01 Oščadnica
2. Marta Hadidová, Čadečka súp. č. 1783, 022 01 Čadca
3. Anton Laš, Čadečka síip. Č. 1482, 022 01 Čadca
4. Anna Lašová, Čadečka síip. č. 1482, 022 01 Čadca
5. Magdaléna Pohančenikovi, Čadečka síip. Č. 1489, 022 01 Čadca
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej síip. Č. 2207,
022 01 Čadca
7. Vlastnici susedných pozemkov CICN 4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. Čadca sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 42 ods. 2 stavebného zákona, vyvesenfm
rozhodnutia po dobu 15 dni na íiradnej tabuli Mestského úradu v Čadci
Dotknuté orgány
8. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10.Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. č. 95, 022 01 Čadca
11.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Wórickd cesta slap. 6. 1960, 010 57 Žilina
12.Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštovd síip. Č. 1, 010 01 žilina
13.SPP - distribíicia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
14.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke síip. Č. 2927/8, 010 47 žilina

Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny
defi lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
VYVESENt DŇA:

/41/7 ZVESENt

MESTO tAD
Pečiatka a podpis orgánu, kii3Fy-PotVr&tij vyVese e a zvesenie

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov položky
59 ',ism. a ods. 1 vo výške 40.00 E bol zaplatený.
Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Č. 7224-322/0200
DIt: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestslcy tirad Čadca, blimestie slobody 30, PSč: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

:10,000=432,500
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