MES TO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/1020/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dim
16.02.2021

OZNAMENIE
0 ZAČATi STAVEBNÉI-10 KONANIA A NARIADENIE CSTNEHO POJEDNAVANIA
Proxima, a.s., Vojtecha Tvrdčho 784/5, 010 01 žilina
(d'alej len "stavebnik") dria 16.12.2019 podal žiadose o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Bytový dom s polyfunkciou
na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 v katastrálnom hzemi Čadca. Uvedeným dhom bolo
začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Projelctová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši výstavbu bytového domu s polyfunkciou, na
pozemkoch pare. 6. CKN 393/2, 396/1 v katastrálnom územi Čadca. Navrhovaná stavba bude
zložená zo 4 samostatných blokoch spojených štitovými stenami, ktor6 budú mat' 3 nadzemné
podlažia a obytné podkrovie. Priestory na 1. nadzemnom podlaži budú určené pre obchodné
prevádzky. Na 2. a 3. nadzemnom podlaži a v podkrovi bude v každom bloku 8 bytových
jednotiek. Súčasfou stavby sú pripojky inžinierskych sieti (el. NN prípojka, vodovodná pripojka,
splašková kanalizačná pripojka, dažd'ová kanalizácia).
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
oznamuje v súlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na
deli
30.03.2021 (utorok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvanych na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - 'C. dveri 117 (maid zasadačka).
fIčastnici stavebného konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri tomto ústnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dnf (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — 6. dveri 115).
fIčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, prfpadne navrhnúf
ich dopinenie.
Stavebný tírad, vzheadom na súčasmi mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorenim COVID-19
(midzový stay, uzatvorenie mestskčho tiradu pre verejnose), odportIča dohodmir Si, v pripade
záujmu o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia, termin s pracovnikom stavebného úradu na
tel.č. 041/4302231.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konani alebo pri
prerokovani územného plánu z6ny, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat.
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Ak si niektory z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložif pisomnú
pinú moc toho účastnika konania, ktory sa dal zastupovat'.
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Toto oznámenie musi byr vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dilom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesepie a zvesenie oznámenia.

Dora& sa:
fičastnici konania
1. Proxima, a.s., Školská súp. 6. 40, 022 01 Čadca
2. ARCHEKTA, s.r.o., 17. novembra sap. 6. 2868, 022 01 Čadca /projektant/
3. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo inč práva môžu byt' navrhovanou
stavbou priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebnčho zákona
Dotknuté orgány
4. Mestská teplarenska spoločnosf a.s., Palárikova súp. 6. 88, 022 01 Čadca
5. Mst1 Čadca, referát dopravy
6. Okresné riaditerstvo Hasičskčho a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
7. Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 čadca
(zložky: odpadovč hospodárstvo, ochrana prirody a krajiny, ochrana v&I)
8. Severoslovenské voclárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta sap. č. 1960, 010 57 Žilina
9. Stredoslovenská distribučna, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
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