MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/33683/2044/2022/Gr

V Čadci dila 28.06.2022

ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
ako prislušný špeciálny stavebný úrad podra § 3a ods. 4 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskorgich v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konani (správny poriadok) v zneni neskorgich predpisov začaté stavebné konanie pre
stavbu objektu:
„ Prfjazdová komunikácia a spevnené plochy" na pozemkoch p.č. CKN 6677/2, 6677/3, 6677/4,
6677/5, 6677/6, 6677/7, 6671/1, 6671/2 v k.ú. Čadca pre stavbu „Spevnené plochy pre 3 RD v
Čadca" pre stavebnika:
Zuzana Jurgovi, 023 13 Čierne č. 1264 a Dávid Jurga, OkruInd súp. č. 106/59,022 01 Čadca
prerušuje.
Mesto Čadca zároveň v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebnika
vyzýva
aby v lehote do 30 dni odo dňa doručenia tejto výzvy predloženú žiadosf o vydanie stavebného
povolenia dopinil o náležitosti potrebné pre vyriešenie oprávnených námietok účastnikov konania,
ktoré boli v rámci stavebného konania vznesené a to:
1. Vyriegenie úpravy terénu (múrik z debniacich tvárnic v mieste garále p. Tuchyriu
a pozemku p. Jana Strýčka) v mieste zárezu komunikácie v detailoch priečnych rezov,
pohradu, zakladania.
2. Doložif závazné stanovisko miestne príslugného stavebného úradu (§ 120 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. stavebný zákon).
Ak nebude žiadosf o stavebné povolenie v stanovenej lehote dopinená, prfslugný správny
orgán stavebné konanie podra § 60 ods. 2 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a
stavebnom poriadku stavebného zákona zastavf.
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Odôvodnenie
Driom podania žiadosti 12.04.2022 bolo začaté stavebné konanie pre stavebný objekt „
Prijazdová komunikácia a spevnené plochy" na pozemkoch p.č. CKN 6677/2, 6677/3, 6677/4,
6677/5, 6677/6, 6677/7, 6671/1, 6671/2 v k.ú. Čadca pre stavbu „Spevnené plochy pre 3 RD v
Čadca".
V oznámeni o začati stavebného konania zo dria 28.04.2022 boli účastnici konania poučeni, le
svoje námietky a pripomienky môžu podat' do 7 dni odo dria doručenia oznámenia o začati
stavebného konania, inak sa na ne nebude prihliadaf.
V rámci lehoty podali svoje námietky:
1. MVDr. Miriam Hačková, Čadečka súp. 6. 664, 022 01 Čadca listom zo dria 09.05.2022.
2. Marián Tuchyha, Čadečka súp. Č. 1678, 022 01 Čadca a Vlasta Tuchyriová, Čadečka súp. Č.
1678, 022 01 Čadca spoločne listom zo dha 09.05.2022.
Na správne posúdenie a prerokovanie niektorých vznesených námietok potrebuje stavebný
úrad dopracovanie detailov uvedených v bode 6.1 tejto výzvy do projektovej dokumentácie.
Vzhradom na uvedené špeciálny stavebný Arad stavebnika vyzval na dopinenie žiadosti a
stavebné konanie prerušil.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania sa podra § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o
správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov nemožno odvolaf.
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Dom& sa:
Účastnici konania
1. Zuzana Jurgová, Čierne sap. č. 1264, 023 13 Čieme
2. Dávid Jurga, Okružná sap. č. 106/59, 022 01 Čadca
3. DAQE Slovakia sro., Pribinova 8953/62, 010 01 žilina, projektant
4. MVDr. Miriam Hačková, Čadečka sap. č. 664, 022 01 Čadca
5. Jan Strýček, Čadečka sap. č. 2187, 022 01 Čadca
6. Marian Tuchyfia, Čadečka súp. č. 1678, 022 01 Čadca
7. Vlasta Tuchyriová, Čadečka súp. 6. 1678, 022 01 Čadca
Ostatným účastnikom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4
stavebného zákona. Oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
1. Mesto Čadca, Námestie slobody 30 oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
2. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. č. 91, 022 01
Čadca
4. Okresný flrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sfip. 6. 95, 022 01 Čadca
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sfip. č. 44, 825 19 Bratislava
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke stap. č. 2927/8, 010 47 žilina

Toto oznámenie must byf vyvesené po dobu 15 dnf spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deri lehoty vyvesenia je Mom doručenia.

ZVESENt

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

