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MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník") dňa 19.12.2014 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

" Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut"

na pozemku register "C" parc. Č. 1117/1, 111712 v katastrálnom území Horelica. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie. . ' .

Stavba obsahuje:
Areál bývalej čerpacej stanice pohonných hmôt sa nachádza na území evidovanom v registry

enviromentálných zat'aží - CA (002)1 Čadca - ČS PHM Čadca - Horelica - SKJEZ/CA/167. V
súčasnosti je objekt nevyužívaný. Prestavbou sa vybuduje nový objekt, ktorý bude slúžiť pre údržbu a
opravu osobných aj nákladných áut. Pôvodné prestrešené státie čerpacej stanice ako aj priľahlej
predajne rozmerovo nepostačuje, preto bude kompletne asanovaný a.na jeho mieste bude vytvorený
nový objekt, ktorý možno z prevádzkového hladiska rozdeliť na dve časti:
1 - hlavný priestor - bude mať charakter otvorenej haly a bude v ňom vykonávaná oprava a údržba áut.
2 - prevádzková časť - bude priamo naväzovať na halu a budú v nej skladové a administratívne
priestory. Táto časť bude dvojpodlažná. V dolnej časti bude pri vjazde do garáže predajňa a prijímacia
kancelária, v zadnej časti sklad a kotolňa. Na poschodí bude sklad, administratívne priestory a zázemie
pre zamestnancov. Novovybudované priestory budú navrhnuté tak, abybolo možné v hale odstaviť 3
nákladné autá, resp. 2 nákladné a 2 osobné. Administarívne priestory budú slúžiť pre max. 5
zamestnancov, celkový počet zamestnancov je plánovaný na 8. Nová zastavaná plocha bude 579 m2

,

spevnená plocha 860 m2

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania
a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

18.03.2015 (streda) o 09.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka L posch. č.d. 18.

Stavebník predložil stanoviská dotknutých orgánov k územnému konaniu, z uvedeného dôvodu
je potrebné najneskôr na ústnom konaní predložiť stanoviská k stavebnému konaniu.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, 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 (Mesto Čadca,
Mestský úrad Čadca, Lposchodie č.dv.15).
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Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.

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

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova súp. č. 2077, 02201 Čadca
2. ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra súp.č. 2868, 022 01 Čadca
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest: M. Rázusa súp. Č. 104,010 Ol Žilina
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Horelica - stred

Ostatným účastníkom konania, sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzrnányho súp. Č. 48, 010 01 Žilina
6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra súp.
Č. 1,81235 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
8. Okresný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie, J,.Kráľa súp. ·Č. 4, 010 01 Žilina
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
ll. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. Č. 1,010 Ol Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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