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OZNiiMENIE
0 OBOZNAMEM S DOPLNENÝMI PODKLADMI ROZHODNUTIA
ENZA, s.r.o., Májova 1098, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") podal dňa 01.08.2018 žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
oplotenie
na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 v katastrálnom fizemi
Horelica.
Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom
plánovani a stavebnom poriadku v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), na
základe doručenej žiadosti oznámil začatie spojeného íizemného a stavebného konania Ačastnikom
konania a doticnutým orgánom. Na nahliadnutie do podkladov rozhodnutia, doručenie stanovisk
a uplatnenie Si pripadných námietok a pripomienok bola stanovená lehota do 7 dni odo dňa doručenia
oznámenia. fičastnici konania boli upozorneni, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadat'.
V stanovenej lehote cilia 22.08.2018 bolo tunajšiemu stavebnému ňradu doručené stanovisko
Okresného firadu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie — stanovisko orgánu posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
Vo svojom stanovisku Okresný ňrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP okrem iného uviedol, že
" 36, Rožnov pod
mu bol doručený podnet Agentítry ochrany prirody a krajiny ČR, Nadraln
Radhošt6m, predmetom ktorého je podozrenie na možné ohrozenie jedného z posledných funkčných
biokorodorov v Adolf rieky Kysuca v miestnej časti Horelica, v dôsledku plánovaného rozšfrenia obory
(oplotenia), ktoré už v minulosti zrealizovala firmy Enza, s.r.o. Čadca.
Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP tunajšiemu stavebnému Aradu oznámil, le
postitpil predmetný podnet na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcii environmentálneho
hodnotenia na ďalšie rozhodnutie o posudzovani, resp. neposudzovani predmetnej stavby oplotenia.
Vychadzajfic z uvedeného Mesto Čadca, ako prislušný stavebný itrad doby rozhodnutia
Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia vo veci posudzovania,
resp. neposudzovania predmetnej stavby oplotenia podra zákona č. 24/2004 Z.z. EIA spojené fizemné
a stavebné konanie predmetnej stavby oplotenia prerušilo.
Mestu Čadca bolo prostrednictvom Okresného fradu Čadca doručené stanovisko Ministerstva
livotného prostredia SR, v ktorom sa konštatuje, že výstavbu obory nie je možné zaradif do zoznamu
navrhovaných činnosti podliehajficich posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podra prilohy č. 8
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovanf vplyvov na životné prostredie.
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Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, na aclade týchto skutočnosti oboznamuje
ilčastniko konania s novodoloženými podkladmi a oznamuje fičastnikom konania, že mi5žu nahliadnuť
do podkladov pre rozhodnutie a svoje pripadné námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 dni odo
dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podand námietky nebude stavebný ítrad prihliadať.
Učastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
pripadne navrtinfiť ich dopinenie na Mestskom imade v Čadci počas Aradných dni.
Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupŕiovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Ak si niektorý z itčastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnít pinú
moc toho fičastnika konania, lctorý sa dal zastupovať.
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primátor mesta
Dorn& sa:
Očastnici konania
1.ENZA, s.r.o., Májova sfip. č. 1098, 022 01 Čadca
2. JUDr. Vladimir Škripek, Oščadnica sitp. č. 1562, 023 01 Oščadnica
Ostatným fičastnfkom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č.
C KN 3303/1 v k.ú. Horelica sa oznámenie oprerušeni konania doručuje verejnou vyhlášlcou podra
61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dtif na firadnej tabuli Mestského firadu
v Čadci.
Dotknuté orgány
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
4. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova siip.č. 95, 022 01 Čadca
Toto rozhodnutie musi byť vyvesené po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deŕi lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.
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