MESTO

Č ADCA

Namestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/35314/2044/2022/Gr.

V Čadci dňa 02.08.2022

STAVEBNE POVOLENIE
Mesto Čadca, ako prfslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty
podra § 3a ods. 4 zákona 6. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v zneni neskoršich predpisov a § 120 zákona Č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovani
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov, podra § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým
povol'uje
podra § 66 stavebného zákona
stavebnikovi: Zuzana Jurgová, 023 13 Čierne 6. 1264 a Dávid Jurga, Okružná súp. Č. 106/59,
022 01 Čadca,
stavbu:

„ 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 k.ú. Čadca".
popis stavby: Stavba „Prijazdová komunikácia a spevnené plochy" je technickou
infraštruktúrou (dopravné napojenie na sief miestnych ciest, parkoviská pre 6 vozidiel) pre
stavbu troch rodinných domov.
Prijazdová komunikácia je fičelová cesta jednopruhová obojsmerná obslužná komunikácia
širky 3,5 m, dĺžky 100 m. Pripojená je na miestnu komunikáciu MK 130.1. V rámci objektu
sú pri každom RD navrhnuté dye parkovacie státia. Povrchové vody zo všetkých spevnených
plôch zo zámkovej dlažby, budú odvádzanč cez liniový žrab do dvoch vsakovacich jám.
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca dria 27.04.2020 pod č.sp.
V D/4129/2019/Ja. územné rozhodnutie.
A. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby dodržat' podmienky uvedené
v nasledovných rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:
1. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, orgánu štátnej
vodnej správy č.j. OU-CA-OSZP-2022/001550 zo dria 27.01.2022.
2. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, orgánu štátnej
správy v odpadovom hospodárstve č.j. OU-CA-OSZP-2022/001552 zo dim 31.01.2022.
3. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, ochrana
prirody a krajiny č.j. OU-CA-OSZP-2020/009591-002 zo dria 17.07.2020.
4. Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor v Čadci, orgánu štátnej správy
ochrany pornohospodárskej pôdy č.j. OU-CA-PLOI-2020/010460-002 zo dria 28.07.2020
a č. OU-CA-PL01-2020/010429-002.
5. OR PZ SR, ODI Čadca č.j.: ORPZ-CA-0D1-19-26/2022 zo dria 11.05.2022.
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6. SEVAK,a.s., Wórickd cesta 1960, 2ilina č.j. 022017358 zo dria 09.05.2022 a č.
022005651 zo citia 17.02.2022.
7. Stredoslovenskd distribučnd, a.s. vyjadrenie č.4300117730/47 zo dila 06.09.2019
8. SPP Distribticia, a.s. Č. TD/NS/0488/2022/Šk zo di% 09.06.2022.
9. Mesto tadca, refer& dopravy, stanovisko č.j. VD/43156/3463/2020/Gr. zo dria
07.12.2020
10. Mesto Čadca, refer& dopravy, rozhodnutie na vjazd č.j. VD 33015/2207/2022/Gr. zo dria
15.06.2022.
11. Mesto Čadca, refer* dopravy, určenie DZ č.j. VD 33677/3032/2022/Gr. zo dria
27.06.2022.
B. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentdcie overenej stavebným frradom
v stavebnom konanf, ktorn vypracoval Ing. Peter Von§, DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova
8953/62, 010 01 2ilina v obdobi 06/2022, a ktord je prilohou tohto rozhodnutia. Pripadné
zmeny stavby nesmir byť vykonané bez predchadzajirceho povolenia stavebného firadu.
2. Pri uskutočriovanf stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajirce sa bezpečnosti price
a technických nariadeni, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a ochranu verejných
záujmov a životného prostredia.
3. Počas výstavby budír dodržiavand v§eobecné technickd požiadavky na uskutočriovanie
stavieb v zmysle § 48 — 53 stavebného zdkona, podra vyhld.§1cy Č. 532/2002 Z.z., lctorou sa
ustanovujú podrobnosti o v§eobecných technických požiadavIcdch na výstavbu
a o v§eobecných technických požiadavicdch na stavby uživand osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Počas realizAcie stavby buclú použité stavebné materidly a výroblcy
podra zdkona Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o nnene a dopineni niektorých
zdkonov. Doklady o overeni požadovaných vlastnosti výrobkov a materidlov stavebnik
predloži ku kolauclAcii stavby.
4. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenfrn potrebných írdajov o stavbe
a fičastnfkoch výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zdkona.
5. Stavebnik je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedo§lo k ohrozeniu Iivota, zdravia a
bezpečnosti /oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie
ochranných sietf a pod. - § 43i ods. 3 stavebného zálcona/.
6. Stavebnik je povinný oznamiť stavebndmu Aradu termin začatia stavby.
7. Stavba bude uskutočriovand doddvatersky. Stavebnik je povinný ozndmiť stavebndmu
írradu zhotovitera stavby v lehote do 15 dn.{ odo dria ukončenia výberovdho konania.
8. Stavba bude dokončend do piatich rokov od nadobudnutia prdvoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Stavebru'k je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zdkona viesť
stavebný derma a tento predložiť stavebndmu úradu pri kolaudácii stavby.
Na
stavbu buchl použité stavebn6 výrobky, ktoré spiriajir podmienky osobitných
10.
predpisov.
11.Podra § 75 ods. 1 stavebného zdkona pred začatim stavebných pr.& stavebnik zabezpeči
vytýčenie stavby fyzickou, alebo prdvnickou osobou oprávnenou vykondvať geodetické
a kartografické činnosti.
12.Stavebnik pred začatim stavebných prdc zabezpeči presné vytýčenie v§eticých
podzemných vedeni a zariadeni, ich pripadnír ochranu podra platných noriem a predpisov
za odborného dozoru ich spravcov.
13.Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedný zhotoviter. Stavba bude
uskutočriovand doddvatersky. Zhotoviterom stavby bude f. Jurga Invest s.r.o., Čieme
1264, 023 13 Čierne, iČo 53 812 981.
14.Počas realizacie stavby stavebnik zabezpeči pravidelné čistenie pozemných komunikácif
využivaných pre staveniskovil dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej pranosti
a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky.
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15.Pred začiatkom stavebných prác stavby stavebnik zabezpečf komisionalne posúdenie
stavebného stavu miestnej cesty MK 130.1 a v prfpade pogkodenia miestnej komunikacie
a jej odvodnenia počas výstavby stavebnik zabezpeči opravu pogkodených častf cesty.
16.Po ukončenf stavebných prác, stavebnfk pfsomne poda na gpecialny stavebný úrad navrh
na začatie kolaudačndho konania podra §79 stavebného zakona a podra §17 a §18
vyhlagky Č. 453/2000 Z.z. o niektorých ustanoveniach stavebného zakona v znenf
neskorgfch predpisov.
17.Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnfctve. V pripade potreby zasahu do verejných
plôch v sítvislosti s výstavbou objelctu je stavebnik povinný pred realizaciou vyžiadať si
súhlas MsÚ v tadci, odd. ekonomické a správy majetku.
Spôsob doterajgieho využitia pozemkov:
pozemky p.č. CKN 6677/2, 6677/3, 6677/4, 6677/5, 6677/6, 6677/7, 6671/1, 6671/2 v
adca — orna pôda.
Rozhodnutie o namietkach Uastnikov konania:
V priebehu konania podali dila 09.05.2022 listom Č. VD/27469/2044/2022 namietku
fičastnici konania Marian TuchyAa a Vlasta Tuchyfiová:
1. Týmto žiadam o opravu plotu — stipika, ktorý pakodil stavebnik Jurga. Tiež žiadam
o konečné doktrenie a uzavretie podkopania garák. Upozorňujem stavebnika Jurgu, aby
sa zdržal všetkého konania čo pakodzuje pozemky a stavby v susedstve ako nepovolené
terénne zipravy.
Špecialny stavebný úrad požiadavke vyhovuje. Stavebnfk pripomienku akceptuje.
Stavebný úrad listom Č. VD/33683/2044/2022/Gr zo dim 28.6.2022 vyzval stavebnfka
o dopinenie projektovej dokumentacie a vyriegenie úpravy ter6nu (mínik z debniacich tvarnic
v mieste garaže p. Tuchyhu a pozemku p. Jana Strýčka) v mieste zarezu komunikacie
v detailoch priečnych rezov, pohradu, zaldadania.
Dopracovana dokumentacia bola stavebnfkom doložena dila 08.07.2022 Č.
VD/34125/2044/2022. Prerokovana bola s p. Mariánom Tuchyilom &la 27.07.2022.
Pripomienky p. Tuchytiu k navrhnut6mu riegeniu dand Ma 27.07.2022 bude stavebnfk
akceptovať a riegiť v realizačnej dokumentacif stavby.
V priebehu konania podala dria 10.05.2022 listom Č. VD/28036/2044/2022 námietky
a pripomienky účastnička konania MVDr. Miriam Hačková:
1.Ako vlastnik nehnuternosti, tj. pozemkov C-KN parc. 6. 6670, 6669/1, 6669/2 a stavby
rodinneho domu súp. Č. 664, ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. J. 6669/2,
v katastrálnom územi eadca a ktore sa nachádzajú v bezprostrednej blizkosti stavebných
pozemkov C-KN parc. Č. 6671, 6677, 6678 v katastrálnom tizemi eadca, žiadam, aby pri
plánovanej výstavbe bolt aj nad'alej zachované a dodržiavang moje vlastnicke prdva a it'd
prdva k pozemkom a stavbdm, ako aj d'alfie práva právom chrdnené zdujmy, ktori ml
garantované eistavou SR a v.§etkými platnými právnymi predpismi a zdkonnými normami.
Nakorko sa moje nehnuternosti nachddzajú v bezprostrednej blizkosti stavebných pozemkov
žiadam, aby stavebnik pri výstavbe ako aj ndslednom uživani susedneho pozemku a stavieb
re.fpektoval a zachoval platne normy, nezasahoval do pokojneho výkonu mojich prdv a najma
aby ma neobfaloval hlukom, prachom, dymom, parami, plynmi, pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienenim a vibrdciami.
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2.Stavebnik nesmie najma ohrozit' moju stavbu a pozemky v mojom vlastnictve úpravami
svojich pozemkov a realizáciou stavieb na nich. Stavebnik je povinný urobit' vietky opatrenia
aby predišiel vzniku škody na mojich nehnuternostiach. /2iadam aby boll so mnou vŠetky
pripadni dodatojné opatrenia v dostatočnom predstihu odkonzultované a odsúhlaseni./
3.Pri uskutočňovani stavby žiadam stavebnú činnost' vykonávat' výhradne v pracovných
dňoch, v časových intervaloch od 06:00 hod. do 18:00 hod. Stavebnú einnost' žiadam
obmedzit' v Čase večerného pokoja (od 18:00 hod do 22:00 hod.) Žiadam aby stavebné práce
stavebnik nevykonával počas vikendov, sviatkov, dni pracovného pokoja ako aj v Čase
nočného krudu (od 22:00 hod. do 06:00 hod), aby zostali zachované moje práva na ochranu
pokojneho života a súkromia. Rovnako žiadam dodržiavaf zákon el 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopinent niektorých zákonov, spolu s
vykonávacou vyhláškou MZ SR Č. 549/20007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o pripustných hodnotách hluku, inftazvuku a o poliadavklch na objektivizáciu hluku,
inftazvuku a vibrácif v livotnom prostredi, a tak aby stavebnik zabezpeČťl, aby expozícia
imisiami môjho dotknutého livotného priestoru bola čo najnilfia a neprekročila hodnoty
pripustni pre deň, veer a noc, ktoré sú ustanovené vykonávacimi predpismi.
4.Rovnako žiadam, aby sa stavebnik zdržal vŠetlaho, Jim by nad mieru primeranú pomerom
pôsobenim imisif ohrozoval výkon mojich práv. Žiadam aby boll nad'alej zachovani moje
práva na súkromie (nerušený nočný spánok, pokojné bývanie, nerušený osobný život a pod)
5. Žiadam aby stavebnik stavebnú jinnost' a všetky stavebng práce realizoval výlučne
z pozemku vo svojom vlastnictve a pri realizácii stavby nevstupoval bez môjho
predchádzajúceho súhlasu na nehnuternosti v mojom vlastnictve.
6.Na hranici pozemkov C-KN par. e 6670, 6678 a 6671, /cat. územi eadca main existujtice
oplotenie a vysadené dreviny. Jedná sa o tuje v počte 110 kusov o priemernej výške 3,0 al 3,5
metra. Predmetné oplotenie ako aj vysadeni dreviny (tuje) slúžia ako ochrana môjho majetku
a mojich nehnuterností pred vstupom cudzich osôb na môj pozemok. Rovnako zabezpečujú
prirodzenú ochranu pred vnikanim zvierat na môj pozemok a zabezpečujú ohraniČený priestor
a Iivotné podmienky pre mnou chovand zvieratá v zmysle zdkona Č. 39/2007 Zz.,
o veterindrnej starostlivosti. V neposlednej miere chránia livotné prostredie a môj livotný
priestor a saromie.
V pripade poškodenia existujúceho oplotenia žiadam, aby stavebnik na svoje malady zhotovil
dočasni oplotenie a následne zrealizoval nové oplotenie.
V prtpade poškodenia drevin (tuji), či už mechanickým alebo iným spôsobom počas výstavby,
resp. ktoré vznikne následne vplyvom výstavby požadujem vypracovat' ohodnotenie týchto
poškodených drevin a ich následnú kompenzáciu v rovnakom (primeranom) rozsahu a kvalite.
Nahradu za pripadne poškodené, alt. zničené dreviny budem poladovaf formou výsadby
nových drevin (tuji) rovnakiho rozsahu, verkosti a kvality, alebo formou finančnej
kompenzácie škody vzniknutej na predmetných drevinách.
7. Pri stavebnom konani Č. VD/2530/2020/Ja, vedenom Mestom eadca ako prislušným
stavebným úradom vo veci povorovania Rodinných domov na pozemkoch C-KN 6677/5,
6677/8, 6677/9, v k.ú. eadca pre ktoré je navrhovaná predmetná PrUazdovci komunikácia
a spevnené plochy bol navrhnutý na hranici mojich pozemkov oporný múr (výšky 0,5 m; hibky
1,0 m a Krky 0,25 m), ktorého funkciou bola najma stabilizácia svahu. V Projektovej
dokumentácii, ktorá je predmetom prebiehajúceho stavebniho konania vŠak tento oporný múr
(Tine absent uje. Z uvedeného dôvodu požadujem, aby bola navrhovaná stavba riadne
posúdená aj z hradiska možnosti jej negativneho pôsobenia na okolie a rovnako aby bolo
najmá zohradneni riziko vzniku možných zosuvov a deformácii svahu, ktoré môžu vznikat' pri
výstavbe ako aj pri samotnom následnom užívani navrhovanej Stavby. Z uvedeného dôvodu
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požadujem aby liadosf obsahovala všetky potrebni náležitosti (merania, posudky, najma
statický posudok), z ktorých sa vychádza pri návrhu a realizácii stavby a ktorých opatrenia
budú zapracované do projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom žiadosti o vydanie
stavebniho povolenia.
8. Konečná povrchová úprava navrhovaných spevnených plôch, ktori majú shalt' ako
prUazdová komunikácia je navrhovaná zo zámkovej dlažby v celkovej ploche 549,2 m2.
Z uvedeného dôvodu požadujem aby na stavbu prfjazdovej komunikácie boll poulité vhodné
stavebni materiály a technolágie, aby bola zabezpečená ochrana okolia proti hluku
a vibráciám z dopravy. Rovnako žiadam navrhmit' aj opatrenia, ktori budú šireniu týchto
imisif zabraňovaf a miernit' ich pôsobenia do take] miery, aby ich intenzita neprekročila
pripustné zákonné normy a hodnoty a Om pádom neboli nad mieru primeranú pomerom
prekročené ako počas výstavby tak aj počas uživania stavby. Požadujem, aby návrh Stavby
vychádzal z podkladov hlukovej štúdie a vibroakustických merani, na základe ktorých bude
Stavba navrhnutá v prípustných hygienických limitoch hodnôt hluku a vibracil.
9. Od mojho pozemku C-KN par. Č. 6670, /cat. územie eadca je podra predloženej projektovej
dokumentácie zachovaný aspoň 1,0 metrový odstup od navrhovanej komunikácie. Tento
odstup však nie je zachovaný v dike 5,00 m pri parc. Č. 6671/2, v k.ú. eadca.
Preto požadujem Stavbu v tejto časti upravif tak, aby aj v tejto časti Stavby bol zachovaný
hlavný dopravný priestor a dodriaf bezpečnostný odstup (0,5 m od okraja komunikácie).
V bezpečnostnom odstupe komunikácie, ktorý je súčasfou hlavného dopravnilio priestoru
nesmú byf umiestneni žiadne trvalé prekážky (oplotenie, apod) - STN 73 6110. 2iadam
dodržaf všetky zákonné normy. Požadujem dodržat' vyspádovanie komunikácie na protifahlzi
stranu (tj. nie na hranicu mojich pozemkov) do ll'abu pre odvádzanie dažd'ových v6d zo
spevnených plôch. Rovnako žiadam navrhnúf opatrenia, ktoré zabránia počas zimných
mesiacov zosunu snehu na pozemok v mojom vlastnictve.
Požadujem aby som bola prizvaná k vytýčeniu navrhovanej komunikácie, oporného
pripadne oploteni, ktori budú realizovani v blizkosti mojich pozemkov.
Špecialny stavebný itrad uvedeným nimietkam a pripomienkam v bodoch Č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
vyhovel a zahrnul ich do podmienok pre uskutočnenie stavby, kde stavebnikovi určil, aby
stavebnými pracami nezasahoval do vlastnickych, prip. iných pray k pozemkom dotknutým
stavbou bez síthlasu ich majitera, spravcu, neprimerane neobmedzoval práva a pravom
chtinené záujmy Ačastnikov stavebného konania. balej, po ukončeni stavby, je stavebnik
povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do p6vodného stavu a prfpadné vrniknutd §kody
uhradie vlastnikom resp. uživaterom podra v§eobecných predpisov o narade §kody.
Špeciálny stavebný Arad požiadavke v bode Č. 7 vyhovuje. Stavebnik pripomienku akceptuje,
projektant dopracoval v DSP ridenie oporného múrika pozdiž pozemku p. MVDr. Miriam
Hačkovej. Dopinenit projektovú dokumentáciu stavebnik predložil dria 08.07.2022 Č.
VD/34125/2044/2022.
Špecialny stavebný úrad nAmietky a pripomienky v bodoch Č. 8 a 9 zamietol na záldade
vyjadrenia projektanta v liste Č. VD/33724/2044/2022 doručeného diia 28.06.2022, v ktorom
prehlasil, že dani stavba je vzhradom na jej charakter v súlade s STN a TP.
V rámci konania o dopineni podkladov na ústnom konani dfia 28.7.2022 bola p. MVDr.
Miriam Hačková o nových skutočnostiach informovaná a boli jej predložend nové riegenia jej
pripomienok. Na konanf p. MVDr. Miriam Hačková predložila pisomnd pripomienky
a námietky, ktoti stavebný Arad prevzal. KedIe obsahovo sú novd pripomienky identick6
s pripomienkami zo &la 10.5.2022 stavebný úrad ich považuje za vyriegend v mnysle
uvedenom
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V ramci konania podal dfia 28.7.2022 do zapisnice svoju požiadavku p. Jan Stryček, Čadečka
664, Čadca:
1. Oporný múrik na konci pristupovej komunikácie nu hranici s mourn pozemkom Č. 6687,
ktorý je navrhnutý v dižke 2 m žiadam predižit' po julW priečenie noviho RD J. 3 cca 20 m.
Špeciálny stavebný úrad požiadavke vyhovuje, stavebník pripomienku akceptuje a bude ju
ridiť v realizačnej dokumentacif stavby.
Stavba nesmie byť začatá pokiar stavebne povolenie nenadobudne pravoplatnosť
v zmysle § 52 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebnd povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dfia nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
OD6VODNENIE
Mesto Čadca, ako príslu§ný §pecialny stavebný úrad, obdržalo di% 12.04.2022 žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt: „ Prijazdová komunikacia 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 „Spevnend plochy pre 3 RD v k.ú. Čadca" od stavebníkov
Zuzana Jurgova, 023 13 Čierne Č. 1264 a David Jurga, Okružna súp. Č. 106/59,
022 01 Čadca.
Listom č.j. VD/24297/2044/2022 zo dfia 28.04.2022 oznámil §pecialny stavebný úrad
začatie stavebného konania. Špecialny stavebný úrad podl'a ustanovení § 61 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery staveniska
mu boli dobre zname a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne posúdenie
navrhovanej stavby. Zaroveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznamenia, v
ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje namietky a pripomienky a dotknuté organy a
organizdcie svoje stanoviskd.
Throvefi stavebný úrad upozornil fičastníkov konania a dotknutd organy, že si svoje
námietky a pripomienky môžu uplatniť na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr pri tomto
ústnom pojednavaní, inak sa na ne nebude prihliadať.
V priebehu stavebného konania boli v určenej lehote podane k navrhovanej stavbe
namietky fičastrilkov konania:
dim 10.05.2022 od MVDr. Miriam Hačkova, Čadečka súp. 6. 664, 022 01 Čadca,
dfia 09.05.2022 od Marian Tuchyfia, Čadečka súp. Č. 1678, 022 01 Čadca a Vlasta
Tuchyňova, Čadečka súp. Č. 1678, 022 01 Čadca.
Mesto Čadca rozhodnutím Č. j.: VD/33683/2044/2022/Gr zo dfia 28.06.2022 stavebnd
konanie preru§ilo a vyzvalo stavebnika na dopinenie nalelitosti podania a doridenie
námietok fičastníkov konania v projektovej dokumentacii.
Po dopinení podkladov stavebného konania §pecialny stavebný úrad pokračoval podra
§ 29 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v stavebnom
konaní a zArovefi dal možnosť podra § 33 ods. 2 správneho poriadku fičastníkom konania
a dotknutym organom, aby sa mohli vyjadrit' k dopinenym podkladom. Na prerokovanie
žiadosti zvolal ústne pojednávanie na deft 28. 07. 2022.
V deft itstneho pojedndvania bola do zdpisnice podaná ndmietka od p. Ana Strýčeka, Čadečka
664, Čadca, svoje namietky opatovne písomne podala p. MVDr. Miriam Hačková, Čadečka
súp. Č. 664, 022 01 Čadca, a dfia 27.7.2022 dopinil do zápisnice svoje namietky p. Marian
Tuchyna.

6

Ndmieticy a pripomienky vznesené v stavebnom konaní boli na fistnom pojednávaní
prerokovand a ndsledne tpeciálny stavebny ilrad o jednotlivých ndmietkach rozhodol.
Predložend žiadosf bola preskiimaná z hradísk uvedených v § 62 a 63 stavebndho zdkona a na
zdklade predložených podkladov a zaverov z rokovania tpeciálny stavebný úrad nenatiel
d'avody, ktoré by brdnili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je uvedend vo výroku tohto
rozhodnutia.

POUtENIE
Podra § 53 a 54 zdkona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskortích predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto
Čadca /adresa: Mestský Arad, oddelenie výstavby, fizemného pldnovania, stavebného poriadku
a dopravy, Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadcal.
Toto rozhodnutie nie je možn6 preskamat' súdom podra zdkona Č. 99/1963 Zb.
Občiansky sildny poriadok v znení zdkona Č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny
opravný prostriedok.

Dora& sa:
Dčastníci konania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zuzana Jurgovd, Čieme silp. Č. 1264, 023 13 Cierne
Dávid Jurga, Okružnd sfip. Č. 106/59, 022 01 Čadca
DAQE Slovakia sro., Pribinova 8953/62, 010 01 2ilina, projektant
MVDr. Miriam Hačkovd, Čadečka síip. Č. 664, 022 01 Čadca
Ján Stryček, Čadečka slip. Č. 2187, 022 01 Čadca
Marian Tuchyila, Čadečka sill). Č. 1678, 022 01 Čadca
Vlasta Tuchyňovd, Čadečka sill). Č. 1678, 022 01 Čadca
Ostatným ňčastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhldtkou podra § 61
ods. 4 stavebného zákona. Oznamenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dni na aradnej tabuli
Mestského úradu v Čadci.
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Dotknut6 orgány
1. Mesto Čadca, Ndmestie slobody 30 oddelenie životného prostredia a odpadového hospodirstva
2. OR Hasičskdho a zAchranndho zboru v Čadci, A. Hlinku stlp. Č. 4, 022 01 Čadca
3. Okresný tírad tadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sítp. Č. 91, 022 01
adca
4. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 tadca
5. Severoslovenské vodárne a kanalizacie, a.s., 136rická cesta siíp. Č. 1960, 010 57 2ilina
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy stlp. č. 44, 825 19 Bratislava
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke stlp. 6. 2927/8, 010 47
2ilina

Toto omárnenie mug byf vyvesen6 po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deft lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
j Ă

VYVESENt DNA.

ri

ZVESENt DNA.

1t

Pečiatka a podpis orgáiu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Sprivny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v znenf neskoršich

predpisov položky 60 pism. g vo vý§ke 200,- E- bol zaplatený.

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIt: 2020552974
Fax: 041/4302218
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Bankové spojenie: V013, as., tadca
Č. 6.: 7224-322/0200

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

