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Váš list čísle/zo dňa Naše číslo
VD/725/20 IS/St

Vybavuje/linka
Straková/4302231

V Čadci dňa
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O ZAČATÍ STAV~BNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 2584, J. Král'a 2584, 022 01
Čadca

(d'alej len "stavebník") dňa 16.01.2015 podal žiadosfo:vYdanie stavebného povolenia na stavbu:

"Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č. 2584, ul. J. Král'a Čadca"
na pozemku register "C" parc. Č. 2541 v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č. 2584 na

ulici J. Kráľa v Čadci. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia, jedno podzemné podlažie čiastočne
zapustené do terénu, 4 vchody. V dôsledku nedostatočných tepelnoizolačných vlastností stavby dôjde
ku kompletnému zatepleniu obvodového plášťa minerálnou vlnou hr. 120 mm. Časť strešného plášťa
nad jedným vchodom bola v minulosti zateplená izoláciou hr. 100mm, čo však podľa STN 730540
nevyhovuje. Na dosiahnutie požadovaných normových tepelnoizolačných vlastností je potrebné túto
časť strechy zatepliť tepelnou izoláciou (TI) hr. 1OO mm, ostatnú časť strešného plášťa EPS - 150S hr.
2x 100 mm. Ostenia, nadpražia a časti pod parapetamibudú zateplené TI z ESP hr. 20-30 mm. Sokel
sa zateplí TI z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm, 300 mm pod terén a 300 mm nad terén. Dôjde k
zatepleniu stropov vo vchodoch TI z MW hr. 100 mm a ochladzovaných bytových stien vo vstupnej
chodbe s TI z MW hr. 80 mm. Súčasťou stavebných úprav bude výmena okien v suteréne, realizácia
okapového chodníka z betónových platní hr. 50 mm ohraničených chodníkovýmobrubníkom,
rekonštrukcii mostíkov pred zadnými vchodmi, výmene zábradlí na mostíkoch a opravy balkónov.

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

25.02.2015 (streda) o 9.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, 1.poschodie, Č. dverí 18 - malá zasadačka.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom ústneho pojednávania,
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, vyjadriť sa kjeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
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Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa vodvolacom 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 zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:

Účastníci konania
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 2584, J. Kráľa súp. č. 2584,

02201 Čadca - doručuje sa verenou vyhláškou

2. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca

Dotknuté orgány
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca

Na vedomie:

6. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107,02201 Čadca

Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dní.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdZUje~e ie a zvesenie oznámenia.
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