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OZNAMENIE 
0 DOPLNENI PODKLADOV A POKRAČOVANi KONANIA 

EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Matičné nimestie 2891/2a, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 04.02.2020 podal žiadosf o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

Polyfunkčný dom Domes čs. 2891 - nadstavba a stavebni ňpravy 

na pozemku register "C" pare. č. 576/3 v katastrálnom územf Čadca. Uvedeným driom bolo začaté 
spojené Azemné a stavebné konanie. 

V priebehu spojeného Azemného a stavebného konania podali v stanovenej lehote Ačastnici konania 
námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. 

Stavebnik na základe uvedených námietok a pripomienok doložil stavebnému Aradu upravené 
a dopinené podklady. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 stavebného zákona, pokračuje podra § 29 
ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v spojenom Azemnom 
a stavebnom konani a zároveri dáva možnosf podra § 33 ods. 2 správneho poriadku Ačastnikom 
konania a dotknutým orgánom, aby sa mohli vyjadrif k dopineným podkladom v určenej lehote. 

Očastnici konania môžu svoje námietky podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznárnenia, 

inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich stanovisko za kladné. 
fJčastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom Arade počas 
Aradných dni (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115). 

Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k podkladom rozhodnutia, pripadne 
navrhnAt' ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v Azemnom konani alebo pri 
prerokAvani Azemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektorý z Učasmfkov konania zvolf svojho zdstupcu, tento musi predložif pisomml plrul moc 
toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 
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Toto oznámenie musi bye vyvesené na riradnej tabuli mesta na dobu 15 dui, posledný deri 
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené dŕia:  74,  	o2a0 	 Zvesené dňa: 	  

Q2 .  
Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a vesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

fJčastnici konania 
1. EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Matičné námestie 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. č. CKN 575 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 
4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
5. Mst1 Čadca, referát dopravy 
6. MsÚ Čadca, referát správy majetku 
7. Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
8. Okremy firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie. Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Biirická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina 
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy slap. č. 44, 825 19 Bratislava 
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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