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V Čadci dňa
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Vlasníci bytov a nebytových priestorov, Moyzesova 2047, 02201 Čadca,
ktorých zastupuje Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova 252, 022 47 Čadca

(ďalej len" stavebník") dňa 07.07.2015 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Komplexná obnova bytového dJrti~'Moyiesova č. 2057
na pozemku register "C" parc. Č. 350 v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši komplexnú obnovu bytového domu Č. 2057 na Moyzesovej ulici v Čadci.

Bytový dom má 4 nadzemné podlažia. V dôsledku nedostatočných tepelnoizolačných vlastností stavby
dôjde k zatepleniu obvodového plášťa systémom paropriepustného Kž.S Baumit .oPEN penovým
polystyrénom hr. 120 mm a strešného plášťaMW-150S hr. 2xl00 mm. Ostenia, nadpražia a časti pod
parapetami budú zateplené TI z EPS hr. 20-30 mm (resp. nízkoexpanzná PUR pena pod parapet) ,
sokel sa zateplí TI z extrudovaného polystyrén hr. 80 mm, 300 mm pod terém a 300 mm nad terén.
Súčasťou stavebných úprav bude aj realizácia okapového chodníka z betónu hr. 150 mm, Š. 500 mm
osadeného do zhutneného podsypu hr. 150 mm. Existujúce konzolové balkóny sú vo väčšine
vyspravené, dôjde len k prebrúseniu a ochranný náter pôvodného zábradlia. Dôjde k zatepleniu čela
balkónovej dosky 20-30 mm a zo spodnej strany hr. 50 mm. Strešná konštrukcia bude zateplená TI z
minerálnej vlny Nobasil DDP, tepelná izolácia z minerálnej vlny Nobasil DDP - K v hr. 2x 100 mm s
prekrytím väzby. Vchod do objektu bude zateplený TI na báze minerálnej vlny hr. 120 mm steny a 160
mm strop. Uvažuje sa so zateplením stropov v pivniciach TI z MW hr. 80 mm a stropu na exteriérom z
MW hr. 160 mm a stien vstupu t MW hr. 80 mm. Pri zateplení sa vymenia okapové plechy, zabezpečí
sa nové odvetranie strechy pomocou odvetrávacích komínov. Dôjde k stavebným úpravám závetria,
prestrešenia, oplechovaniu striešky, napojenie na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu, výmene výlezu,
výmene a zaisteniu okien pivníc a ich zmenšenie a opatrenie nerozbitným sklon, rekonštrukcii
bleskozvodu.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania.
Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne
a spol'ahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
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inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté-orgány
a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa kjeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

Ak si niektorý z účastníkov konania ZVGH svojho. zástupcu.jento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať." .... ..•..,,' .. ; .;,:"
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.Ing. Milan GURA

primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania
l. Vlasníci bytov a nebytových priestorov, Moyzesova súp. Č. 2047, 022 01 Čadca - oznámenie sa

doručuje verejnou vyhláškou
2. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. Č. 252, 022 47 Čadca
3. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca

Dotknuté orgány
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. 'č. 1156,02201 Čadca

Ostatní
7. MsÚ Čadca, referát dopravy

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese ie a zvesenie
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