
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ I:111AD V ČADCI 

oddelenie výstayby, územnčho plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/601/2021/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	05.03.2021 
6.zázn. VD/3951/2021/Mu 

OZNAMENIE 
0 SPOJENI ĹIZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 

0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

K&M Media s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca 
(d'alej len "stavebnik") dria 15.01.2021 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Novostavba skladovej haly s pristregkom pre vozidlá 
na pozemku register "C" parc. č. 9509/1 v katastrálnom územf Čadca. Uvedeným driom bolo začaté 
spojené ítzemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje:  
Projektová dokumentácia rieši novostavbu skladovej haly s prfstreškom pre vozidlá. Stavba 

bude postavená v existujiacom oplotenom areáli a bude mat' dopinkovit funkciu k hlavnému už 
existujíicemu objektu, kde má spoločnosf svoju prevádzku. Spoločnost' sa zaoberá verkoobchodom 
s farmaceutickým tovarom, ktorý sa bude v navrhovanom sklade dočasne uskladriovat' a postupne 
distribuovaf ku koncovým odberaterom. Pôdorysná plocha skladu je 20,49 x 10,58 m a pristrešku 
10,855 x 6,98 m, pričom ich západná fasáda je v rovine. Pristrešok je oproti skladu výškovo menši 
o 1,1 m. Prfstrešok bude shlžif pre parkovanie dodávok firmy. 

Stavebne objekty  
SO 01 Skladová hala s pristreš'kom pre vozidlá. 
SO 02 Vsakovacia jama 

Technické Adaje:  
zastavaná plocha 
Oitková plocha 
obostavaný objem  

293,42 m2  
273,30 m2  
1309,72 m3  

Mesto Čadca, ako stavebný ítrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie ítzemného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného fizemného a stavebného konania a 
sitčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ítstne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanfm na deri 

01.04.2021 (štvrtok) o 09.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom I:trade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

Stavebnik naineskôr v deň  ňstneho konania preukáže odvádzanie dažd'ových vňd so 
striech a spevnených Welch (v pripade vsaku — návrh a posňdenie vsakovacieho zariadenia) 
a odsúlilasenie napoienia stavby na NN sier (SSE — distribficia).  
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Očastnici tohto správneho konania môžu svoje ndmietky uplatnif najneskôr pri tomto 
pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko 
dotknute orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebneho zákona bude považované ich 
stanovisko za kladné. ečastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto čadca,na 
základe telefonického dohovoru). 

Stavebný tirad, vzhPadom na súčasnú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorenim 
COVID-19 odportIča dohodmir Si, v pripade záujmu o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia 
pred dňom tístneho pojednávania, termin s pracovnikom stavebnčho tíradu na tel.& 
041/4302214, pripadne e — mailu: marcela.murcova(&,mestocadca.sk. 

Ak by došlo k zhoršeniu enidemiologickei situácie a s tým spoiených nariadenf vlády, 
odponičame sa informovae či bude konanie v stanovenom termine.  

Poučenie: 
fičastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne 

navrhmlf ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktorč  boli alebo mohli byf uplatnenč  v územnom konani alebo 
pri prejednávanf územneho plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebnčho zákona nebude prihliadaf. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupeu, tento musi predložif pisomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 
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Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. K&M Media s.r.o., Podzávoz sup. č. 2303, 022 01 čadca 
2. Alfa Projekt, Borová sup. č. 3179/21, 010 07 Žilina 
3. Rubing s.r.o., Starobčlská súp. č. 826/55, 700 30 Ostrava 
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byt' stavbou priamo 
dotknute - p.č. CKN 9508, 9507, 9510/1, 9510/2 v k.ú. Čadca 

Nakorko okolité pozemky nemajú založene listy vlastnictva, potencionálnym vlastnfkom pozemkov 
p.č. CKN 9508, 9507, 9510/1, 9510/2 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi byf vyvesenč  po dobu 15 dnf na 
úradnej tabuli Mestskeho úradu v Čadci. 
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Dotknuté orgány 
5. Mesto Čadca, referát dopravy 
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranneho zboru v Čadci, Andreja Hlinlcu slIp. 6. 4, 022 01 
Čadca 
7. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o Evotné prostredie, Palárikova sill). č. 91, 022 01 Čadca 
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sill). č. 2927/8, 010 47 žilina 

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VUB, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestslcjr 6rad Čadca, Námestie slobody 30, PSt: 022 01 
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