MEST 0 CADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dŕia 07.12.2020

Č. j.: VD/1524/2020/Ja

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslugný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v územnom konaní posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby,
ktorý dfia 12.02.2020 podal
DC JOMIS, s.r.o., Horelica 5008, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater"), a na zaldade tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
3x dvojdom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. 6. 14539/21, 14539/62 v katastrálnom fizerni
Čadca.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavieb 3 dvojdomov, predižení veiFindho vodovodu a
prípojok inžinierskych sietí na predmetných pozemkoch v katastrálnom území Cadca. Dvojdomy
sú navrhovand ako podpivničené stavby s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrdend sedlovými
strechami. Stavby budú napojené na verejné rozvody inž. sietí vodovod , kanalizácia a el. NN sieť.
Dažd'ové vody zo striech objektov budú odvádzand do 2 samostatných trativodných §acht na
pozemku navrhovatera. Prístup z miestnej komunikácie bude ridený jestvujúcim vjazdom cez
prístupovú komunikáciu cez pozemok pare. č. 14539/62.
Objektovi skladba povorovanej stavby:
SO 01 - dvojdom "1"
SO 02 - dvojdom "2"
SO 03 - dvojdom "3"
SO 04 - vodovodnd prfpojlcy
SO 05 - pripojky splakovej kanalizacie
SO 06 - dažd'ová kanalizácia
SO 07 - el. NN pripojky
SO 08 - prediženie verejného vodovodu
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Pre umiestnenie stavby sa určujit tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebnčho povolenia /d'alej DSP/ bude akceptovaf
vgetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovand v rozsahu potrebnom pre ndležité
posiidenie /§ 9 Vyhl. Č. 453/2000 Z. z./.
2. V d'algom stupni PD dodržať polohovč a výškovč parametre stavby:
Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pare. Č. 14539/21, 14539/62 v katastrálnom
ňzemí Čadca tak, ako je zakreslenč na priloženom situačnom výkrese, ktorý je sfičasťou
projektovej dokumentácie a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Dvojdom "1":
— stavba bude obdiMikového peidorysnčho tvaru roimerov 8,40 x 14,50 m
— porovnávacia rovina ± 0,000 = ňroveň podlahy I. NP
— výgka okapovej hrany sedlovej strechy bude +4,280 m, výgka hreberia sedlovej strechy bude
+7,340 m, ňroveň upravenčho terčnu bude -0,130 až -3,020 m
— objekt bude napojený na verejnč inžinierske siete: vodovod, kanalizdcia a el. NN sief
Dvojdom "2":
— stavba bude obdižnikového pôdorysnčho tvaru rozmerov 8,40 x 14,50 m
— porovnávacia rovina ± 0,000 = &oven' podlahy I. NP
— výglca okapovej hrany sedlovej strechy bude +4,280 m, výgka hrebeŕia sedlovej strechy bude
+7,340 m, &oveň upravenčho terčnu bude -0,130 až -3,020 m
— objekt bude napojený na verejné inžinierske siete: vodovod, kanalizdcia a el. NN sief
Dvojdom "3":
— stavba bude obdižnikového pôdorysnčho tvaru romierov 8,40 x 14,50 m
— porovnávacia rovina ± 0,000 = firoveň podlahy I. NP
— výglca okapovej hrany sedlovej strechy bude +4,280 m, výglca hrebeňa sedlovej strechy bude
+7,340 m, &oven' upravenčho terčnu bude -0,130 až -3,020 m
— objekt bude napojený na verejné inžinierske siete: vodovod, kanalithcia a el. NN siet'
Prediženie verejnčho vodovodu:
— v riegenej časti ňzemia sa vybuduje rozgírenie vodovodu DN80, ktorý sa napojí na existujfici
verejný vodovod HDPE DN90, ktorý je v blízkosti riegenčho fizeinia
— navrhovanč rozgírenie vodovodu sa uloží do zeme v komunikácii, na riegenom rozgírení sa
osadí podzemný hydrant DN80 na konci vetvy, ktorý bude Waif pre odvzdugnenie vodovodu
(vzdugnik)
3. Pred spracovaním d'algieho stupňa PD je potrebnč požiadať o presné vytýčenie vgetIcých
podzemných vedení a zariadení jednotlivých správcov vedení za ich odbornčho dozoru, dodržať
príslugné STN, ochranné pdsma jestvujficich vedení a ich pripadné pripomienky dand pri vytýčení.
4. Sfibeh a križovanie s dotknutými jestvujficimi vedeniami navrlinfiť, ak nie je v d'algich
podmienkach uvedenč inak, v sidade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchddzajficom vytýčení, zdokumentovať vgetky dotknuté vedenia s vymačenún odstupových
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.
5. Projektová dokumentdcia pre vydanie stavebnčho povolenie bude okrem architelctonickej časti
obsahovať aj časť statickč posiidenie stavby a tepelno-technickč posiidenie stavby.
6. Nezasahovať do vlastnickych, príp. iných priv k pozemkom dotknutým stavbou bez salasu ich
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránenč záujmy fičastníkov
konania.
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7. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku Č. 020036332 zo dim
27.10.2020:
S vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu v k.ú. tadca na parc. 6. 14539/21,
14539/62, 14539/90salasíme.
Upozorilujeme, že v zmysle zakona 442/2002 Z.z. je pre jednu parcelu (jednu nehnuternosť)
možné osadiť len jeden fakturačný vodomer. Z toho dôvodu odporúčame vyriešiť rozparcelovanie
záujmovej parcely podra navrhnutého počtu novostavieb do doby realizácie vodovodných
prípojok.
Odsúhlasujeme material vodovodných prípojok HDPE 100, SDR 11, PN16, D 32x3,0 mm (DN 25
mm). Vodovodné prípojky požadujeme viesť v mm. sklone 3%o. Potrubie VP uložiť do
nezamŕzajítcej hibky.
Fakturačné vodomery a navŕtavacie pásy doda naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo
vodomemej zostave na time typ SEVAK, a.s.
Odsúhlasujeme bet6nové vodomerné šachty s vnútornými rozmermi 1200x1000/1800 mm
a 1500/1200/1850 mm. V strope musí bye zriadený vstupný komín s minimalnou výškou 400 mm
a osadenou kapsovou stúpačkou. Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ realizovať s protišmykovou
Apravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hibky musí byt' šachta v teréne osadená tak, že bude
zasypaná až po hornú úroveŕi vstupného komína.
V prípade odkanalizovania priestorov suter6nu nehnuterností, resp. priestorov umiestnených pod
itroviiou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodným
zariadením zabrallujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí.
Lolko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potmbie prípojok musí bye zrealizovand pieskom resp.
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm.
Vlastné (ostré) dopojenie navrhovanych
' prípojok na rozšírenie VV a osadenie vodomerov do Vš,
bude mand až po vybudovaní, stavebnom ukončení, sklolaudovaní, po úspaných tlakových
skaškach vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubí a podpísaní zmluvy
o prevadzkovaní VV medzi zainteresovanými stranami.
Fakturácia vodného a stočného bude vykonavaná na základe osadených hlavných fakturačných
meradiel v sprave a majetku SEVAK a.s. Žilina od dal-1.1111u realizacie prípojok.
Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené podaním žiadostí o vyjadrenie k bodom
napojenia na VV, tiež žiadostí o zriadenie vodovodných prípojok a podpisom zmlúv na dodavku
pitnej vody. Tlačiva a potrebnd informácie pre zriadenie VP poskytne príslušný zamestnanec
SEVAK, a.s., na Zakazníckom centre.
Nakorko bude KP a RŠ spoločná pre navrhované dvoj-domy a RD s.č. 3127 na pozemku parc.č.
14539/68, žiadame k žiadosti o zriadenie KP doložiť pisomml dohodu o spoločnom užívaní
kanalizačnej prípojky a RŠ medzi vlastmlmi nelmuterností, pre ktoré bude KP a Rš vybudovaná.
V prípade zmeny vlastnika niektorej z predmetných nehnuternosti, žiadame k zmluve doložiť
písommi dohodu o spoločnom užívaní kanalizačnej prípojky a RŠ medzi vlastrami nehnuterností,
pre ktoré bude KP a RŠ vybudovaná.
Samotnd napojenie na verejnú kanalizáciu je podmienené vybavenim 2iadosti o zriadenie
kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačiva
a potrebné informácie pre zriadenie VP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na
Zákazníckom centre.
Zanstenie kanalizačnej prípojky do existujúcej spoločnej KP Si vykona investor na vlastnd náldady
a následne bude našimi pracovníkmi zrealizovaná revízia uvedeného odberného miesta. Vykonavať
zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzím dovolené. 'Tieto zásahy môžu vykonávať
len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu.
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Tlakovú skdšku vodovodnej pripojky zrealizovať podra STN EN 805 a slalšku vodotesnosti
kanalizačnej pripojky zrealizovať podra STN EN 1610. Celd kanalizačná prfpojka musf bye
vybudovand ako vodotesná.
V zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. o verených vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastnik
vodovodnej pripojky povinný zabezpečiť opravu a ildržbu vodovodnej pripojky na vlastné náldady.
rozširenie vodovodu odsíthlasujeme z materidlu HDPE 100 RC, SDR 17, P 10 D 90x5,4nun
(vmhorný profil 801nm). Spájanie vodovodného potrubia realizovať eleIctrotvarovkami.
L62ko a obsyp vodovodného potrubia musi byt' zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom
s verkosťou zin max. 8 mm.
Vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci ndšho jestvujikeho systému,
považujeme za rozširenie verejn6ho vodovodu. V súlade s ustanovenim Zdkona Č. 595/2003 Z.z.
o dani z prijmov je toto rozširenie zhodnotenim majetku našej spoločnosti bez vzniku novdho
vlastnickeho práva k prislušnému rozšireniu. Z uvedeného d6vodu žiadame pred vydanim
„Stavebného povolenia" uzavrieť Zmluvu o budíicej kapnej zmluve na rozšfrenie vodovodu medzi
investorom stavby a našou spoločnosťou.
Trasu verejného vodovodu požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú pristupné pre
mechanizmy SEVAK a.s. V pripade, le sa jedná o sdkromné pozemky, je potrebné vybaviť do
doby realizdcie stavby pfsomný alias vstupu na pozemok.
Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za fičelom zriadenia pdsma ochrany verejného
vodovodu, verejnej kanalizácie v súlade s § 19 zdkona Č. 442/2002 Z.z. žiadame zriadiť na všetky
pozemky v trase verejného vodovodu vecné bremeno v prospech našej spoločnosti.
Pred zahájenim zemných prdc je stavebnik povinný požiadať o vytýčenie existujdceho verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Pri realizácii je
stavebnik povinný dodržať ochrannd pásma vodovodov a kanalizácii, všetky plat-16 technické
normy a predpisy týkajfice sa výstavby vodovodov a kanalizácii a umiestnenia inžinierskych sieti.
Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu povinný prizývať ku kontrole vykonaných
pi& (16žko a obsyp, montáž potrubia, armatdr, upevnenia a preskittanie vyhraddvacieho vodiča,
k tlakovým skiiškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti
poklopov na armatdrach) ako odborný technický dohrad budíiceho prevddzkovatera - zamestnanca
našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame
k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenie SEVAK a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu
stavby a jej právoplatné stavebn6 povolenie, podra ktorého bude vykonávaná kontrola realizdcie
stavby.
o výsledku skdšok je povinný zhotoviter investora napisať zdznam do stavebn6ho dennika
a nechat' ho potvrdiť podpisom majstra SEVAK. Tento, bude sldžiť ako podklad pre vydanie
porealizačndho vyjadrenia k stavbe. V prfpade nerešpektovania povinnosti investora uvedených
k vydaniu uživacieho povolenia.
v tomto a ostatných bodoch vyjadrenia neddme
Pred kolaudačným konanim investor stavby požiada SEVAK o vydanie porealizačndho vyjadrenia.
Súčasfou žiadosti budd kópie zdpisov zo stavebného dennika, zápis o odovzdani stavby medzi
investorom a zhotoviterom podpisaný investorom, zhotoviterom a SEVAK-om ako budúcim
prevádzkovaterom a geodetick6 zameranie stavby, odsíthlasend sprdvcom GIS-u SEVAK a.s.
Kladn6 porealizačné vyjadrenie bude slúžiť ako vyjadrenie SEVAK, a.s. ku kolaudácii stavby
vodovodu.
V rdmci napojenia rozširenia verejného vodovodu na existujiici verejný vodovod je investor
povinný v tomto inieste osadiť posítvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za
to, že uzáver bude počas cel6ho obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho odovzdania
SEVAK. Pred tým m6že bye uzáver krátkodobo otvorený len so sdhlasom SEVAK na zdIdade
objednávky, výhradne za Ačelom tlakovej skiišky, preplachu a odberu vzorky vody.
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V prípade porušenia povinností investora uvedených v bode 24, zistenia neoprávnen6ho zásahu na
zariadeniach verejného vodovodu, resp. zistenia neopravneného odberu vody je SEVAK
oprdvnený požadovať od investora stavby zrnluvrth pokutu v sídade so zmluvou o budAcej kítpnej
zmluve.
Prepojovacie práce na jestvujíici verejný vodovod je nutné dohodnúť min. 30 dní vopred na
SEVAK a.s. na Stredisku HS vodovody. Tieto buck' vykonan6 za našej fičasti na záldade písomnej
obj ednávky.
Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať príslušné
doklady v zmysle zmluvy o budíicej kítpnej zmluve.
Vlastn6 (ostr6) dopojenie rodinných domov na predmetné rozšírenie verejného vodovodu bude
možné až po podpísaní kítpnej zmluvy na stavbu vodovodu a po odovzdaní všetkých ndležitostí
k zmluve. Podmienky pre realizaciu vodovodných prípojok a montiž vodomerov vo vodomemých
šachtdch budít stanoven6 až po odovzdaní verejn6ho vodovodu SEVAK-u a ndslednom predložení
projektovej dokumentdcie prípojok rodinných domov.
8. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. uvedenč v stanovisku
6. 4300113417 zo diia 26.06.2019:
V zdujmovej oblasti stavby sa energetick6 zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vášho
odberného miesta: nachddzajú.
Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sítstavy SSD v danej lokalite. Odovzddvacie
miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v istiacej skrini PRIS6, s názvom:
„Mozolik", v majetku SSD, a.s. - pri parcele č. 14539/21.
Pripojenie do distribučnej sítstavy SSD bude realizovan6 v zmysle platných STN a zákona
251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpečí výlučne
SSD po spinení podmienok pripojenia defmovaných v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve a po
zaplatení pripojovacieho poplatku na Ačet SSD.
Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude
vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16nun2 mechanicky chrdnený v ochrannej trubke
(cludničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovaternd časť).
Meranie elektriny bude umiestnen6 v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste, na hranici
pozemku 14088/2 - podra predloženej PD. Vyhotovenie RE musí vyhovovať plarnej norme STN
EN 61439-1 až 5, pre pripadn6 blokovanie elektrospotrebičov musia byť spinen6 technick6
a obchodn6 podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvddzačom RE musí byt' vaný
rovný priestor aspoii 800nun. V rozvádzači RE dochddza k rozdeleniu napájacej sítstavy z TN-C
na stistavu TN-S, ktorit je potrebn6 riešiť mimo plombovarth časť rozvddzača RE. Práce na
elektrickom prívode ako aj montaž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba
v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej
internetovej stránke www.ssd.sk
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zdkona
251/2012 Z.z., a bezpečn6 vzdialenosti podra príslušných noriem STN.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedeni potrebn6 fyzicky ju vytýčiť.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach
v ochrannom pdsme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne
opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajítce sa bezpečnosti osôb,
ochrany energetických zariadení a technick6ho zhotovenia sítbehov a križovaní.
V prípade akéhokorvek poškodenia elelctroenergetick6ho zariadenia je túto slcutočnosť pôvodca
povinný neodkladne oznámiť na tel. Č. 0800 159 000.
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Presnú trasu podzemných kdblových vedeni v majetku SSD Vdm na zdldade objedndvky
smerovanej cez aplikdciu zverejneml na internetovej stránke wwvv.ssd.sk vytýči určený pracovnik
SSD.
Pred zahrnutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizdtor prizvať
zástupcu SSD z prisluAného strediska Adržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v "Zdpise
o vytýčeni podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennika.
V sfibehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržať manipulačný priestor min.
1 meter na každft stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách na§ich zariadeni
nezodpovedáme za pakodenie Vd§ho zariadenia.
9. V d'al§om stupni PD dodržať podmienky OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci uveden6
v stanovisku Č. ORHZ-CA2-2020/000146-003 zo dňa 07.03.2020:
Vzhl'adom k tomu, že požiarne nebezpečný priestor posudzovanej stavby vyjadrený odstupovou
vzdialenosťou zasahuje na susedn6 pozemky je potrebn6 ho ridiť v rámci stavebného konania.
K stavbe sa vyjadrili dotknutk orginy:
-

Okresný itrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Stredoslovenskd distribučnd, a.s.;
Okresné riaditerstvo Hasičsk6ho a zdchranného zboru v Čadci; Severoslovensk6 vodárne a
kanalizácie, a.s.

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesen6 žiadne námietky ani
pripomienky
Umiestnenie stavby je v sitlade s platnou ilzemno-plánovacou dokumentdciou: ezemný pldn Mesta
Čadca, pričom sú spinen6 zdvazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 3/BI/1:
- zikladná funkcia - obytni
- spôsob zástavby - individuálne rodinné domy, strecha sedlová alebo valbová
- parkovanie a garážovanie riegiť na vlastnom pozemku,
- nepripustiť hlučné a nehygienické previdzky
- zabezpečie koridor pre VTL plynovú pripojku
Odavodnenie:
Dňa 12.02.2020 podal navrhovatel' DC JOMIS, s.r.o., so sidlom Horelica 5008, 022 01 Čadca ndvrh na
fizemn6 rozhodnutie na umiestnenie stavbu "3x dvojdom na pozemkoch register "C" pare. č.
14539/21, 14539/62 v katastrálnom tízemi Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté itzemn6 konanie.
Stavebný firad ozndmil začatie fizemného konania všetkým známym fičastnikom konania a dotknutým
orgdnom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu sfičasne nariadil fatne pojednávanie spojen6
s miestnym zisťovanim na deň 18.03.2020, o výsledku ktor6ho bol spisaný zdznam.
Stanoviská oznámih:
Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Stredoslovenskd distribučná, a.s.;
Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Severoslovensk6 voddrne a
kanalizdcie, a.s.
Stavebný &ad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a sprdvcov sieti
technick6ho vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
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f1častníci konania:
-

DC JOMIS, s.r.o., Mária Latková, Mgr. Michal Mozolík, Yaryana Stishkovska, Andriy
Stishkovskyy, vlastníci pozemku pare. č. CKN 14539/74 v k.ú. Čadca

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Skonštatovalo sa, le umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podra ustanovení vyhlášky Č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkich na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
fJzemné rozhodnutie má podra § 40 ods. 1 stavebndho zdkona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o
stavebné povolenie predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie stráca platnosť Mom, ked' stavebnému úradu bude doručené omámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zdkona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podat'
odvolanie v lehote 15 dní odo &la jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom mení je
toto rozhodnutie preskúmaterné sfidom po vyčerpanf riadnych opravnych prostriedkov.

ng. Mi»IÍ GURA
prim ' or mesta

t

Poplatok:
Sprdvny poplatok podra zdkona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v mení neskoršich predpisov
položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený.
Prfloha pre navrhovatePa:
-

overená projektová dokumentácia pre itzemné konanie (pre navrhovatera)
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Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria:

IL.

Ay

Zvesené dŕia:

MESTO tADCA
-61-

Pečiatka a podpis orginu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Dčastnici konania
1. DC JOMIS, s.r.o., Horelica sáp. Č. 5008, 022 01 Čadca
2. Mdria Latkovd, Podzdvoz súp. Č. 1830, 022 01 Čadca
3. Mgr. Michal Mozolik, Hurbanova súp. Č. 2236/49, 022 01 Čadca
4. Yaryana Stishkovska, Podzavoz sap. Č. 3127, 022 01 Čadca
5. Andriy Stishkovskyy, Podzavoz súp. Č. 3127, 022 01 Čadca
6. vlastnici pozemku parc. Č. C1(1•114539/74 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 42
ods. 2 stavebného zdkona
Dotknut6 orgány
7. Mst Čadca, referdt dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
9. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životn6 prostredie, Paldrikova slap. Č. 91, 022 01 Čadca
10. Severoslovensk6 voddrne a kanalizdcie, a.s., afirickd cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
11. Stredoslovenskd distribučnd, a.s., Pri Rajčianke sfip. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
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Bankovč spojenie: VI:JB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Č. 0.: 7224-322/0200
Adresa: Mestslcy úrad Čadca, Islamestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: selcretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

