MES TO CADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2582/2019/Ja

V tadci dňa 31.07.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršfch predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v
stavebnom konani preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dŕia
22.05.2019 podala
Sylvia Michnová, B.N6mcovej 942/25, 958 01 Partizánske
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskiamania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
5 x Malometrižne nizkoenergetické domy
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. Č. 9574, 9784/6 v katastrálnom územi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu piatich samostantných rodinných domov na pozemkoch
register "C" parc. č. 9574, 9784/6 v katastrálnom územi Čadca. Pozernky budú rozdelené na pat'
samostatných parciel, na každej z nich je naplánovaný objekt rodinného domu. Jedná sa o montované
drevostavby, dvojpodlažné, nepodpivničené, pôdorysných rozmerov 6,45 x 8,03 m, zastrešené
sedlovými strecharni. tag' pozemkov je vyčlenená ako spoločna pristupová komunikácia
k jednotlivým parcelám. Každý rodinný dom bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sieti
(vodovod, kanalizácia, el. NN siet') navrhovanými pripojkami.
úžitková plocha RD : 85,51 m2
obytná plocha RD: :

53,61 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 — Rodinný dom Č. 1
SO 02— Rodinný dom Č. 2
SO 03 — Rodinný dom Č. 3
SO 04— Rodinný dom Č. 4
SO 05 — Rodinný dom Č. 5
SO 06— Pripojky inž. sieti
Stavebné objekty Prediženie verejného vodovodu a Pristupová komunikácia pre stavbu
„5 x Malometrážne nizkoenergetické domy" budú riešené v samostatných konaniach prislušnými
§pecialnymi stavebnými úradmi (nie sú predmetom tohto stavebného povolenia).
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord
vypracoval Ing. arch. Vladimfr Torda, Jelšova 2, 831 01 Bratisalva a ktorá je prilohou tohto
rozhodnutia, prIpadné zmeny nesma byt' vykonand bez predchádzajficeho povolenia stavebného
úradu.
2. Napojenie stavby na inžinierske siete:
zásobovanie vodou —je riešené navrhovanými vodovodnými pripojkami z prediženého verejného
vodovodu (povolenie v samostatnom konani), podra projektovej dokumentácie odsalasenej
správcom siete SEVAK, a.s. dŕia 31.10.2018 pod Č. 018024160/AKa a overenej v stavebnom
konani
odvádzanie splaškových v6d —je riešené navrhovanými kanalizačnymi prfpojkami cez spoločny
kanalizačny zberač do verejnej kanalizácie, podra projektovej dokumentácie odsalasenej
správcom siete SEVAK, a.s. drla 31.10.2018 pod Č. 018024160/AKa a overenej v stavebnom
konani
napojenie na elektrickú energiu — je riešené navrhovanými el. NN pripojkami podra projektovej
dokumentácie odsiihlasenej správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 12.03.2019 pod
č. 4300092032, /23, /31, /33, 41 a overenej v stavebnom konani
vykurovanie - rodinné domy buck' vykurované el. konvektormi, dopinkovým zdrojom tepla bude
krb umiestnený v obývacej miestnosti
3. Pri uskutočfiovanf stavby je nutné dodržiavaf predpisy tykajfice sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbaf na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe buck' dodržané ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecnych technických požiadavkách na vystavbu a o všeobecných technickych požiadavkách
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
5. Počas výstavby budil dodržand všeobecné technick6 požiadavky na uskutočriovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zdkona.
6. Stavba bude dokončená najnesk6r do 5 rokov odo dfia nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
7. Na stavbu budil použité stavebné výrobky, ktoré spĺilajú podmienky osobitnych predpisov.
8. Dažd'ové vody zo stavby budfi zvedené navrhovaným povrchovym žrabom do jestvujitcej cestnej
priekopy pri miestnej komunikácii
9. Stavebra zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestnenf stavby
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
10. Stavebnik zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestnenf stavby
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
11. Stavebnik je povinny podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch vystavby.
12. Stavebnik pred začatim stavebnych prác zabezpeči presné vytyčenie všetkych podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadma ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13. Stavebnik je povinný oznámit' stavebnému aradu termín začatia stavby.
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14.Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému úradu
zhotovitera stavby najnesk& pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby
bude zodpovedný zhotoviter.
15.Dodržať podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku č. 018024160/AKa zo dria 31.10.2018:
Pred zahájenim akýchkorvek zemných prác stavebnik požiada o vytýčenie všetkých (aj napájacie
potrubia) podzemných vedenf, ktoré sa nachadzajú v záujmovej oblasti. Rozširenie VV realizovať s
prihliadnutim na ostatné existujAce inžinierske siete s akceptovanfm STN 73 6005. Vytýčenie
uvedených našich vedeni Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
Žiadame dodržať ochranné pásmo VV a VK nachádzajúcich sa v záujmovej oblasti. Zákon Č.
442/2002 Z.z. 0 verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 vymedzuje pásmo
ochrany VV a VK v šfrke 1,5m (do DN 500 vratane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na
obidve strany.
V pásme ochrany VV a VK je zakázane vykonávať zemné práce, umiestriovať stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich teclulický stay, vysádzať
tryalé porasty, umiestriovať skládky, vykonávať terénne Apravy. Výkopové price v ochrannom
pásme VV a VK realizovať ručným výkopom.
K vodovodným pripojk4m a spoločnej kanalizačnej pripojke pre nizkoenergetické domy v Čadci
u Ševca mime podia vnfitropodnikových pravidiel nasledovni pripomienky:
Odsalasujeme materiál vodovodných prípojok HDPE 100, SDR 11, PN16, D 32x3,0 mm (DN 25
mm). Vodovodné pripojky požadujeme viesť v min. sklone 3%o. Potrubie VP uložiť do
nezamŕzajiicej hibky.
Na meranie spotreby vody buck' osadené meradla Qn = 2,5 m3/hod DN 20 (5ks). Tieto fakturačné
vodomery dodá naša spoločnosť. Vodomery buchl osadené vo vodomerných zostavách na rámoch
typ SEVAK, a. s.
Odsalasujeme plastové vodomerné šachty 01100x1300/0600x400mm (U-PLAST Trade) (5ks).
Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedať poliadaykám BOZ (300 mm). Stiipadlá a
dno vo VŠ realizovať s protišmykovou Apravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajAcej hibky musia byt'
šachty v Wit= osadené tak, že buchl zasypané až po hornú íroveri vstupného komina.
Odsthlasujeme materiál spoločnej kanalizačnej pripojky PVC-U SN8 DN 200mm (min. sklon
10960) a PVC DN 150mm (min. sklon 20%o).
Odsalasujeme napojenie na existujíicu verejnú kanalizáciu PVC DN 300 osadenfm
prefabrikovanej šachty DN 1000. Počas stavebných prác pri osádzani KŠ 1 požadujeme prizvať
ako odborný technický dohrad, zamestnanca našej spoločnosti (HS kanalizácie). Poklopy na
kanalizačných šachtách umiestnených v komunikácii požadujeme yodotesné.
Upozorriujeme, že počas výstayby novej kanalizačnej šachty na jestvujilcom kanalizačnom potrubi
PVC DN 300, mug investor zabezpečif prečerpávanie splaškových odpadových vôd na vlastné
náklady.
Do verejnej kanalizácie PVC DN 300 bude mož'né zaristiť len splaškové odpadové vody. Kvalita
yyprišťaných odpadových vôd mug zodpovedať stanoyeným limitom znečistenia uvedených vo
Vyhláške 6.55/2004 Z.z.
V prfpade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuterností resp. priestorov umiestnených pod
rirovriou poklopov na VK je nutné v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory zabezpečiť vhodným
zariadenim zabrariujricim zaplaveniu z kanalizačných potrubf (napr. spätné klapky).
Vlastné (ostré) dopojenie navrhovaných pripojok na rozširenie VV a osadenie vodomerov do VŠ,
bude molné až po vybudovani, stavebnom ukončenf, skolaudovani, po Aspešných tlakových
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skftškach vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubi a podpisani zmluvy o
prevadzkovani VV medzi zainteresovanými stranami.
V pripade zmeny vlastnikov rodinných domov odporúčame uzavrieť pisomnú dohodu o spoločnom
uživani spoločnej kanalizačnej pripojky a RŠ medzi vlastnikrni nelmuternosti, ktori budit spoločnú
KP uživaf.
Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadených hlavných fakturačných
meradiel v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od dattunu realizácie pripojok.
Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu je podmienené vybavenim
Žiadosti o zriadenie vodovodných pripojok a Žiadosti o zriadenie spoločnej kanalizačnej pripojky a
podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačivá a
potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne prfslušný zamestnanec SEVAK a.s., na
Zákaznickom centre.
Napojenie spoločnej kanalizačnej pripojky na verejnú kanalizáciu vykonať pod odborným
dohradom zamestnanca našej spoločnosti. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu
a kanalizácie nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené
prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie.
Pred zásypom vodovodných prfpojok a spoločnej kanalizačnej pripojky požadujeme prizvať našich
pracovnikov ku kontrole stavu vykonaných prác a umiestneniu vodomemých šachiet. Celá
spoločná kanalizačná pripojka mug byt' vybudovaná ako vodotesná. Skušky vodotesnosti vykonať
podra STN EN 1610 a tlakové skušky vodovodných pripojok vykonať podra STN EN 80.
V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizaciách vlastnik
vodovodných pripojok a spoločnej kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečiť ich opravu a
itdržbu na vlastné náldady.
K roaireniu verejného vodovodu mdme podra vrnitropodnikových pravidiel nasledovne
pripomienky:
Vybudované rozširenie vodovodu (SO 07) z du. HDPE DN 100mm v dižke 88,0m a HDPE DN
80mm v &ice 86,0m prevezme naša spoločnosť Sevak a.s. do správy a majetku. Vodovodné
pripojky (SO 07.1) a spoločný kanalizačný zberač splaškovej kanalizácie (SO 08) naša spoločnosf
do správy a majetku neprevezme.
Trasu rozširenia verejného vodovodu viesť po verejných pozernkoch, ktord sú pristupné pre
mechanizmy Sevak a.s. V pripade, že sa jedna o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby
realizácie stavby pisomný súhlas vstupu na pozemky a k preberaciemu konaniu stavby zriadif
vecné bremeno na uložené potrubie a jeho ochranné pásmo. V pripade, že nebudú pozemky, v
ktorých bude vedený verejný vodovod vysporiadané, stavbu neprevezmeme.
Odsúhlasujeme material rozširenia verejného vodovodu z rúr HDPE 100 SDR 17 PN 10 0
110x6,6mm (DN 100) a HDPE 100, D90x5,4mm, SDR 17 (PN10). Vodovodné potrubie
požadujeme viesť v min. sklone 3%0, potrubie uložiť do nezamŕzajúcej hibky.
Odporúčame vyhradávaci vodič typ CYKY 2x2,5mm2, resp. AYKY 2x4mm2. Vodič vyviesť do
traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou \Wm. Napojenie na jestvujúci vodič mug byť
vihkotesné (použiť zmršťovaciu pasku). Požadujeme preskušať funkčnosf vyhradavacieho vodiča
nad potrubim. Termin a sposob vykonania skaky žiadame vopred konzultovať s zastupcom našej
spoločnosti. V pripade, že nebude preskitšaná funkčnosť vyhradavacieho vodiča stavbu
neprevezmeme.
Lôžko v hr. 150mm a obsyp vodovodného potrubia v hr. 300mm nad potrubie musi byť
zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8mm.
Potrebu a kvalitu pitnej vody pre zásobovanie RD v záujmovej oblasti zabezpečime iba do kapacity
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vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použitf tlakových
splachovačov a iných tlakových vníttorných zdravotechnikých zariadení.
Novovybudovand rozšírenie verejného vodovodu bude uvedené do prevádzky až po stavebnom
ukončení, skolaudovaní, po ítspešných tlakových skakach, vyhovujúcich rozboroch kvality vody
v potrubí a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu medzi zainteresovanými stranami.
Dodávater (zhotoviter) stavby musí min. 30 dní vopred prejednat' na príslušnom fiseku prevádzky
prepojovacie práce na existujitcom vodovode. Tieto budil vykonand za našej fičasti na základe
objednávky s termínom realizácie.
Pri prvom kontakte s majstrom je nutné zo strany investora predložiť k nahliadnutiu aktuálne
vyjadrenia SEVAK,a.s. k danej stavbe, realizačml dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné
povolenie.
Počas stavebných prác (k tlakovým skakam vodovodu, ku kontrole uloženia potrubia, sp6sobu
napojenia vodovodných prípojok) požadujeme prizvať ako odborný technický dohrad budficeho
prevádzkovatera - zamestnancov našej spoločnosti (HS vodovodov). 0 výsledku slalšok napisať
zámam do stavebného denníka, ktorý bude
ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia
stavby. Do doby kolaudácie stavby nebude novovybudovand potrubie vodovodu prepojené na
existujíicu sief verejného vodovodu.
Vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujficeho systému,
považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a v sitlade s ustanovením zákona Č. 595/2003 Z.z.
0 dani z príjmov toto rozšírenie je zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového
vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného d6vodu žiadame pred vydaním
stavebného povolenia uzavrieť zmluvu o buditcej zmluve o odovzdaní uvedeného rozšírenia VV
našej spoločnosti.
Vybudovaný verejný vodovod odovzdaf s príslušnými dokladmi do prevádzky našej spoločnosti do
15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného VV
uskutočnif „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby", ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdaní
(prevádzkovaní) VV, a v ktorom bude dohodnutý sp6sob a termín ostrého napojenia na verejný
vodovod.
- Požadujeme spracovať geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním polárnych
sítradnic pre vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) s vynesením do sítboru
*dgn (mimo vytlačenie na papieri). Pred spracovaním konzultovať so správcom GIS-u na SEVAK,
a.s.
-

Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny poldádky potrubia oproti p6vodnému
návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

16. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečistení. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
p6vodného technického stavu p6vodného technického stavu.
iba
17. Stavebníkovi budít ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
pozernky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred
realizáciou vyžiadaf si salas MsÚ v tadci, referát dopravy.
18. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy fičastníkov stavebného konania.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
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Spôsob doteraj§ieho využitia pozemkov:
CKN 9748/6 - orná pôda
Rozhodnutie o usporiadanf nezákonného stavu na pornohospodárskej pôde a zmene
pornohospodárskeho pozernku orná pôda na ostatnú plochu v katastrálnom ťizemf Čadca na pare. Č.
CKN 9784/6 vydal Okresný Arad Čadca — pozemkový a lesný odbor pod 6. OU-PLO-2016/004802003 dria 12.04.2016.
K stavbe sa súbilasne vyjadrili dotknuté orginy:
-

Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.;
SPP - distribúcia, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Národná diarničnA spoločnosť, a.s

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany Ačastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

Odavodnenie:
Drla 22.05.2019 podal stavebnik Sylvia Michnová, bytom B.N6mcovej 942/25, 958 01 Partizánske
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „5 x Malometrážne nizkoenergetické domy" (d'alej
len "stavba") na pozernkoch register "C" pare. Č. 9574, 9784/6 v katastrálnom Azemf Čadca.
Uvedeným dilom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydand
diia 28.09.2016 pod č.sp. VD/4438/2016/Mu.
Stavebný Arad oznámil dria 10.06.2019 začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na 03.07.2019, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskAmal predloženú žiadosť z hradisk uvedených
v § 62 stavebného zakona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgáruni a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
-

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.;
SPP - distribúcia, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Národná diarničná spoločnosť, a.s

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Očastnici konania:
Sylvia Michnovd, Ladislav Chromik, Anna Chromfkova, František Kultán, Anna Kultanovd,
Marcela Kultánová, Ing. Miroslav Majchrák, Jaroslava Majchráková, Rebecca Olejniková
Zatloukalová, Margita Privarová, Ing. arch. Vladimir Torda, Jozef Zatloukal, vlastnici pozemkov
pare. Č. CKN 9575, 9784/9 v k.ú. Čadca
Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené.
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Projektová dokumentácia stavby spiŕía všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky
územného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebn6ho konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný Arad preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dfia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona '6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskAmaterné sAdom po vyčerpani riadnych opravných pro striedkov.
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Poplatok:
Správny poplatok podra položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. a ods. 1 vo
výške 50.00 E, položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00
E, položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, celkom 250.00 E bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia
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Dora& sa:
fIčastnici konania
1.Sylvia Michnova, B.N6mcovej súp. Č. 942/25, 958 01 Partizánske
2. Ladislav Chromik, Drahošanka súp. Č. 218, 022 01 Čadca
3. Anna Chromiková, Drahošanka súp. Č. 218, 022 01 Čadca
4. František Kultán, Okružná súp. Č. 103/31, 022 04 Čadca
5. Anna Kultánová, Okružná súp. Č. 103/31, 022 04 Čadca
6. Marcela Kultánová, Okružná súp. 6. 105/51, 022 04 Čadca
7. Ing. Miroslav Majchrák, Drahošanka súp. č. 229, 022 01 Čadca
8. Jaroslava Majchráková, Drahošanka súp. č. 229, 022 01 Čadca
9. Rebecca Olejniková Zatloukalová, Drahošanka sfip. 6. 1598, 022 01 Čadca
10.Margita Privarová, Čadečka súp. č. 2180, 022 01 Čadca
11.Ing. arch. Vladimir Torda, aborského slap. Č. 42, 831 03 Bratislava /projektant/
12.Jozef Zatloukal, Drahošanka súp. Č. 1598, 022 01 Čadca
13.vlastnici pozemkov parc. č. CKN 9575, 9784/9 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou
podra § 69 stavebného zákona
Dotknuté orgány
14.MsÚ Čadca, oddelenie Nvotného prostredia a odpadového hospodárstva
15.MsÚ Čadca, referát dopravy
16.Národná diarničná spoločnosf, a.s., Dfibravská cesta súp. č. 14, 841 04 Bratislava
17.Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o Nvotné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
18.Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova slap. Č. 95, 022 01 Čadca
19.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
21. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
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