OBEC SVR Č INOVEC
Č. j.: OU - 606/2019

Svrčinovec dňa 16.07.2019

OZNAMENIE
0 ZAČATi STAVEBNÉ110 KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA

Mesto Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca
v zastňpeni primátorom mesta — Ing. Milanom Gurom
(d'alej len "stavebnik") dria 28.06.2019 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na
stavbu:
Materská škola Fraňa Krára 1707, Čadca — stavebne ňpravy
na pozernku register "C" parc. 6.707/3 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným awn bolo
začaté stavebrié konanie.
Popis stavebných ňprav:
Predmetom riešenia je rekonštrukcia stavby MŠ Fraňa Krára, výsledkom ktorej je
zniženie energetickej náročnosti a tiež zvýšenie komfortu uživania stavby. V rámci
rekonštrukcie dôjde k zatepleniu objektu, výmena obvodových okennich a dvemých výpinf,
celkovej výmene vykurovacieho systému, dopinenie soldmich kolektorov a zavedenie
rekuperačného vetrania. Doposiar nevyužitvaný priestor povaly nad južnýrn kridlom bude
zateplený za ričelom rozšfrenia priestorovej kapacity materskej školy. Priestor bude
využívaný jako denná miestnosf pre persondl a sklad.
Obec Svrčinovec, ako prislušný stavebný firad na základe určenia Okresného firadu
Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky zo dria 12.06.2019, 6. OVBP-2019/028218/žURusu, podra § 119 ods. 3 zákona 6. 417/2003 Z.z., ktorým sa meni a dopĺria zákon 6. 50/1976
Zb. o ilzemnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich
predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), oznamuje v srilade s ustanovenim § 61 ods. 1
stavebného zákona začatie stavebného konania a sričasne nariad'uje na prerokovanie
predloženej žiadosti ristne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanfrn na deri
09.08.2019 (piatok) o 09.00 hodine
so stretnutirn pozvaných na Mestskom firade v Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 117.
Učastnici stavebného konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto
dstnom pojednávani, inak sa na ne nebude prildiadaf. V rovnakej lehote môžu oznárnif svoje
stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude
považované ich stanovisko za kladné. fIčastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov
rozhodnutia na stavebnom úrade (resp. na Mestskom firade v Čadci).

Poučenie:
Očastnici konania sa môžu pred vydanfm rozhodnutia vyjadriť k jeho podldadom,
prípadne navrhnfiť ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v fizemnom
konani alebo pri prerokovanf územného plánu Mny, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona
nebude prihliadať.
Ak si niektorý z fičastnfkov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musf
predložiť pisomnfi pinú moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.

Mgr. Renáta Majchrákbvá
starostka Ace

Boma sa:
tčastnici konania
1. Mesto Čadca, Námestie Slobody č. 30, 022 01 Čadca
2. MEB architects s.r.o., Čadečka 1592, 022 01 Čadca — projektant
3. Známym a neznámym vlastnfkom susedných pozeinkov aredlu Mg Fraiia Krára v k.ú.
Čadca v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona sa omámenie doručuje verejnou
vyhláškou. Omámenie mug byť vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského
Aradu v Čadci.
Dotknuté orgány
1. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova sfip. č. 1156, 022 01 Čadca
2. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku sap. 6. 4, 022 01 Čadca
3. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
4. Mst Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
Toto oznámenie mug byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deŕi lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia.
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