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oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb

Váš list čísle/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

V Čadci dňa

VD/5199/20 14/St

StrakováJ4302231

03.11.2014

.s.>

O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Ing. Ján Labaj, Čadečka 569, 022 01 Čadca,
Veronika Labajová, Čadečka 569, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník") dňa 28.10.2014 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Budova súp.č. 555 - prístavba, stavebné, úpravy
na pozemku register "C" parc. Č. 6229 v katastrál~om území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
spojené územné a stavebné konanie.
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Stavba obsahuje:
Predmetom projektovej dokumentácie je prístavba a stavebné úpravy jestvujúcej stavby súp.č.
555 v Čadci, Čadečke. Jestvujúci objekt pozostáva z dvoch staticky prepojených objektov v časti
dvojpodlažný, v časti tojpodlažný, zastrešený plochou strechou. Prístavba bude spočívať v zhotovení
vonkajšej terasy, ktorá bude tvorená zo železobetónových stlpov a prievlakov, zastrešená bude plochou
strechou. Voľný priestor terasy bude opatrený zábradlím. Stavebnými úpravami sa zmení účel využitia
priestorov v dvoj a trojpodlažnej časti budovy. Dvojpodlažná časť budovy je navrhnutá ako bytová na L NP je navrhovaný 4 izbový apartmán so samostatným vstupom, na II. NP je navrhovaný 2 a 3
izbový apartmán. Tojpodlažná časť je riešená ako občianska vybavenosť - na L NP je vstupná a
komunikačná časť, spoločenská miestnosť, sklad, technické a hygienické zázemie. Na II. NP je
navrhovaných 6 kancelárií s hygienickými bunkami, na III. NP je navrhovaných 5 ubytovacích
jednotiek, každá má samostatné hygienické zázemie, ďalej sa tu nachádza sklad pre upratovačku a
spoločná kuchynka. Objekt bude zastrešený plochou strechou. Objekt je napojený na jestvujúci
vodovod, novú kanalizačnú prípojku - predlženie kanalizácie z jestvujúceho obchodno-prevádzkového
objektu, jestvujúcu dažďovú kanalizáciu a zrekonštruovanú elektrickú NN prípojku. Vykurovanie
celého objektu bude podlahové teplovodné, v celom objekte dôjde k výmene okien, vnútorných
rozvodov inžinierskych sietí, objekt bude zateplený.
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 podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a
súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
27.11.2014 (štvrtok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, L poschodie,

Č.

dverí 18 - malá zasadačka.
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Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr prj tomto
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 na Mestskom
. úrady v Čadci počas úradných dní.
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 prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho, zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupoväť.'
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Známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov parc.č. C KN 6230, 6215, 6216, 6218,
6219, 6187 v k.ú. Čadca sa oznamuje začatie konania formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci .
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Ing. Milan tG URA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Ing. Ján Labaj, Čadečka súp. č_ 569,02201 Čadca
2. Veronika Labajová, Čadečka súp. Č. 569,02201 Čadca
3. Anna Birčiaková, Čadečka súp. Č. 1054,02201 Čadca
4. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. 689/5, 022 01 Čadca
5. Mária Kubjatková, Čadečka súp. Č. 570,02201 Čadca
6. Anna Legerská, Čadečka súp. Č. 1942,022 Ol Čadca ....7. Katarína Mitková, Čadečka súp. Č. 1487,02201 Čadca
8. Magdaléna Pohančeníková, Čadečka súp. Č. 1489,02201 Čadca
9. Pavol Prívara, Čadečka súp. Č. 1651,02201 Čadca
10. Anna Sirotová, Čadečka súp. Č. 1754,02201 Čadca
11. Lesy Slovenskej republiky, Š.p., OZ Čadca, Podjavorinskej súp.
12. Ing. Vladimír Golis, Gočárová súp. Č. 252, 022 01 Čadca
č.

Č.

2207, 022 01 Čadca

Ostatným účastníkom konania, známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov parc.č.
C KN 6230, 6215, 6216, 6218, 6219, 6187 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
13. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 O 1 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
15. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
18. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Pečiatka

a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves nie a zvesenie oznámenia.

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

