
MESTO jeADCA 
MESTSKÝ CRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, rizemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dria Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/2242/2018/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	14.05.2018 
Lzázn. VD/19691/2018/Mu 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM IIZEMA110 A STAVEBAI-10 KONANIA, 

0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Ing. Daniel Cech, Raková 1109, 023 51 Raková, 
IPC- SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 12 Čierne 

(d'alej len "stavebnik") dňa 24.04.2018 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Pristavba a stavebné ripravy objektu srip.č. 1742 
na pozemku -register "C" pare. č. 1247/2, 1247/4, 1247/5 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným 
dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Predmetom zmeny existujúcej stavby je jej pristavba a stavebné úpravy. V súčasnosti sa na 

pozemku nachadza objekt, ktorý slúži ako predajňa kancelárských potrieb a predajňa ochranných 
pracovných odevov a pom6cok. V rámci pristavby sa dobuduje k objektu nová čast', v ktorej sa budú 
nachádzat' skladové priestory. Objekt bude po stavebnych úpravách jednopodlažny, bez podpivničenia. 
Sklon a skladba strechy nadvazuje na existujúci objet. Pristavaná čast' je stavebne a prevádzkovo 
spojená s existujúcim objektom, skladové priestory budú slúžif pre obe predajne. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušny podl'a § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebnym 
konanim, podl'a § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deň  

06.06.2018 (streda) o 10.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

Očastnici tohto správneho konania m6žu svoje námietky uplatnit' najneskór pri tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote m6žu oznámif svoje stanovisko 
dotknuté orgány a organizácie, inak podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 
stanovisko za kladné. Očastnici konania m6žu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
I.posch. č.dv 114). 

Poučenie: 
fIčastnici konania sa m6žu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne 

navrlmút' ich dopinenie. 
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávani fizemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak Si niektory z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musf predložit' pfsomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

7  
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Ing. Milan URA 
primátor mesta 

Doruči sa: 
Účastnici konania 
1. Ing. Daniel Cech, Raková súp. č. 1109, 023 51 Raková 
2. 'PC- SLOVAKIA, s.r.o., Čierne slap. č. 1038, 023 12 Čierne 
3. Mesto Čadca v zastúpeni primátorom mesta 
4. AD-Projection, s.r.o., U Hluška sap. č. 1197, 022 01 Čadca 
5. vlastnici bytov a nebytovych priestorov, Mierová súp. č. 2667, 022 01 Čadca, vlastnici pozemkov 

parc. 6. CKN 1247/1, 1247/3 v k.ú. Čadca 

Nakorko susedný objekt je bytový dom s verkým počtom účastnikov konania, tymto sa 
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. 
Oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestskeho úradu v Čadci. 

Dotknute orgány 
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranneho zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01 
Čadea 
7. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o 2ivotné prostredie, Palárikova slap. 6. 91, 022 01 Čadca 
8. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova sup. č. 1156, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie musi byt' vyvesene po dobu 15 dill spôsobom v mieste obvyklom, posledný den 
lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENt DŇA. 	') 0  1  ZVESENt DNA. 
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 ICO: 313971 	Bankové spojenie: VUB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@,mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 6.: 7224-322/0200 	Internet: www.mestocadca.sk  
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