
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného planovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa 
	

Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/2867/2021/St 	Straková/4302231 	28.06.2021 

OZNAMENIE 
0 ZAtATI KONANIA 0 ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONtEMM 

Ján Ščury, Čadečka 2952, 022 01 Čadca, 
Martin Ščury, Čadečka 2952, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 31.05.2021 podali žiadosť  o povolenie nneny stavby pred jej dokončenim 

na stavbu: 

autoservis 

na pozemku register "C" pare. Č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 v katastrdlnom územi Čadca. 

Uvedeným Mom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, vydalo na predmetnú stavbu stavebné povolenie dňa 
23.03.2011 pod č.sp.VD/2011/616/Ko. 

Stavba obsahuje: 
Predmetom zmeny stavby je realizácia vodovodnej a plynovej pripojky k stavbe autoservisu. 

Vodovodná pripojka bude napojená z jestvujíiceho verejného vodovodu HDPE D 100 vedeného 
v parcele register "C" parc.č. 14670/1, plynovd pripojka bude napojend na jestvujúci distribučný STL 
plynovod PE D225 vedený v parcele register "C" parc.č. 14670/1. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podfa § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v meni neskorgich predpisov a § 5 
pism. a)1. zákona Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a dopineni zákona č. 50/1976. Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
v meni neskoršich predpisov, v súlade s ustanovenim § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie 
konania o zmene stavby pred jej dokončenim. Ked'že sú stavebnému úradu dobre mdme pomery 
staveniska a žiadosť  poskytuje dostataný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upú§ťa sa v 
zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky podať  do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznimenia, 

inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 

Očastníci konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrIumlf ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dni. 

Očastnici konania sa môžu pred vy.  danim rozhodnutia vyjadriť  k podkladom rozhodnutia, 
pripadne navrlunif ich dopinenie. 
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boll alebo mohli byf uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávani fizemného plánu zOny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupŕiovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. 

Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť  pisomral plral 
moc toho fičastnika konania, ktotý sa dal zastupovať. 

Stavebnici v tejto lehote doložia k podkladom pre vydanie rozhodnutie vyjadrenie SEVAK, a.s. 
Žilina k projektu vodovodnej pripojky. 
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Dora& sa: 
Ĺičastnici konania 
1. Jan Ščury, Čadečka slap. č. 2952, 022 01 Čadca 
2. Martin Ščury, Čadečka sap. 6. 2952, 022 01 Čadca 
3. Digitálna fabrika, s.r.o., M.R.Štefánika súp. Č. 844/57, 010 01 žilina 
4. fJčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozemkov register „C" pare. 6. 

14670/1 v k.11. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhliškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznamenia po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského úradu 

Dotknuté orgány 
1. Severoslovensk6 voclárne a kanalizacie, a.s., Btiricka cestasúp. Č. 1960, 010 57 žilina 
2. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy slap. č. 44, 825 19 Bratislava 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deň  lehoty vyvesenia je dilom doručenia. 

VYVESENt DŇA•  	7119- 6'  Pal; ZVESENt 
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