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O ZAČATÍ ST AVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Komenského 128,02204 Čadca,
ktorých zastupuje Byty Čadca s.r.o., Májová 1l0q,0220f'Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 20.11.2015 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Komplexná obnova bytového domu č. 128 v Čadci, ul. Komenského
na pozemku register "C" parc. Č. 3351 v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebnékonanie.

Stavba obsahuje:

Projekt stavby rieši komplexnú obnovu bytového domu súp.č. 128 na Komenského ulici
v Čadci. Bytový dom je 7-podlažný s jedným technickým podlažím, zastrešený plochou bezspádovou
strechou. Na zateplenie obvodového plášťa sa použije expandovaný polystyrén hr. 120 mm, sokel
extrudovaným polystyrénom Styrodur hr. 80 mm, povrchová úpravy sok1a bude prevedená
marmolitom, miesto parapetu pivničných okien sa použije XPS.polystyrén hr. 20-30mm s povrchovou
úpravou marmolit. Technické podlažie - uvažuje sa 'so zateplením MW hr. 80 mm na stropoch
suterénu. Dôjde k zatepleniu stropu v exteriéri - spodná strana logie z MW hr. 50 mm, zádveria nad
ktorým je obytný priestor z MW hr. 80 mm a stropy pivníc z MW hr. 80 mm. Strecha sa zateplí
strešným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu EPS Stabil S 100 a S 150 hr. 2x90 mm
s hydroizolačnou PVC fóliou hr. 1,5 mm.

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

18.12.2015 (piatok) o 9.00 hodine

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

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom ústneho
pojednávania, najneskôr pri 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, vyjadriť sa k jeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
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Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom 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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primátor mesta

Doručí sa: .~","

Účastníci konania
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Komenského súp. č. 128, 022 04 Čadca-

doručuje sa verejnou vyhláškou
2. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. č. 1107,02201 Čadca
3. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. č. 689(5, 022 01 Čadca

Dotknuté orgány
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O 1 Čadca

Ostatní
7. MsÚ Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia .
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