
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, rizemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci diia 
VD/3193/2021/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	29.06.2021 
č.zázn. VD/40683/2021/Mu 

OZNAMENIE 
0 ZAčATI t1ZEMNÉHO KONANIA A 

NARIADENIE tJSTNEHO POJEDNAVANIA 

ščury Invest s.r.o., JUDr. Ladislav Ščury, Mierová 1725, 022 01 Čadca 
(d'alej len "navrhovater") podal dlia 22.06.2021 návrh na vydanie íizemného rozhodnutia o umiestnenf 
stavby: 	

IBV Novi čadca 4RD/8BJ čadca, Milogová - Podzávoz 

na pozemku register "C" parc. 6. 8974/2 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným &I'm bolo začaté 
územné konanie. 

Stavebni objekty: 
SO 00 Hrubé terénne Apravy 
SO 01 Rodinný dom typ A,B 
SO 02 Rodinný dom typ A,B 
SO 03 Rodinný dom typ A,B 
SO 04 Rodinný dom typ A,B 

SO 07 Slabopnadová pripojka 
SO 08 Oplotenie 
SO 09 Požiarná riddrž 
SO 10 Prfpojka vody a areálové rozvody 
SO 11 Pripojka kanalizácie a areálové rozvody 

SO 05 Pristupová komunikácia a spevnené plochy SO 12 Pripojka NN a areálové rozvody 
SO 06 Oporné mnry 	 SO 13 Areálové osvetlenie 

Mesto Čadca, ako stavebný nrad prfslušný podfa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v snlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie nzemného konania 
dotknutýrn orgánom a organizáciám, ako aj známym fičastnikom konania a síičasne nariad'uje za 
nčelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na den' 

30.07.2021 (piatok) o 09.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom nrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

Navrhovatel' naineskôr ku driu ristneho konania &mini stavebnému tiradu kladni 
stanoviská dotknutých orgánov k umiestiiovanei stavbe — ENGIE SERVICES a.s.žilina, Mesto 
Čadca - referát dopravy, Mesto Čadca - referát ŽP, Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Čadci, Olcresný úrad Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie - všetky zložky, Slovak 
Telekom a.s. RCSI Žilina, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

Bez doloženia všetkých kladných stanovisk, stavebný nrad nebude m8cf pokračove v konanf 
a územné konanie prerušf !!!  
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Očastnici územného konania môžu svoje námietky uplatnie najneskôr pri ústnom pojednávani, 
inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotIcnuté orgány a 
organizácie. Očastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas 
úradných dni, najneskôr však pri ústnom konani. 

Poučenie: 
Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrie k jeho podkladom, pripadne 

navrhnúe ich dopinenie. 

Podra § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konani sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupflovom konanf v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
bye 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložif 
pisomnú pinú moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Ščury Invest s.r.o., Mierová súp. 6. 1725, 022 01 Čadca 
2. Gabriela Križková, Podzávoz 2722, Čadca 
3. Helena Nečedová, Podzávoz, Čadca 
4. Rendta Ščuryová, Dukelských hrdinov súp. 6. 3113/9, 022 01 Čadca 
5. Vlastnici pozemku CKN 8975/2 v k.ú. Čadca 
6. Mesto Čadca, v zastúpeni primátorom, Námestie slobody slap. č. 30, 022 01 Čadca 

Nakorko na susednom pozemku p.č. CKN 8975/2 v k.ú. Čadca nie je založený LV, 
pozencionálnym vlastnikom sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 
Zb. o správnom konani. Oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta slap. č. 16, 010 01 Žilina 
8. Mesto Čadca, referát dopravy 
9. Mesto Čadca, referát žP 
10. Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku sap. 6. 4, 022 01 Čadca 
11. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy slap. č. 44, 825 19 Bratislava 
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Ostatni 
16. PROMA, s.r.o., Bytčická slap. 6. 3492/16, 010 01 Žilina 
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Toto oznámenie musf byt' vyvesen6 po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, posledny deň  
lehoty vyvesenia je dilom doručenia. 
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