MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/4738/2019/Mu

V Čadci dria 26.03.2021

OZNAMENIE
0 PODANOM ODVOLANi

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), na základe návrhu CA - Reality, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, začalo územné konanie
o umiestneni stavby: „Polyfunkčný objekt" na pozemku register "C" pare. 6. 701/2, 701/3, 701/27,
701/38, 701/39, 1754/75, 1754/76, 1754/77, 1754/104 v katastrálnom územf Čadca.
Z výsledkov konania a z dôvodu, že návrh nebol dopinený o požadovanč doklady v zmysle § 3
vyhlášky č. 453/2000 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný
úrad územné konanie zastavil.
Navrhovater bol oboznámený, že môže podat' nový návrh o umiestnenie stavby, avšak nový
návrh musi byt' podaný v zmysle § 3 vyhlášky č. 453/2000 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
Proti rozhodnutiu o zastaveni konania podal v zákonnej lehote odvolanie sám navrhovaten CA
- Reality, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca. K6pie odvolania je priložené v prilohe.
Vychádzajúc z uvedených skutočnosti, Mesto Čadca v súlade s § 56 zák. 6. 71/1967 Zb.
o správnom konanf v platnom zneni, upovedomuje ostatn ych
' ačastnikov konania o obsahu podaného
odvolania a zároveŕi ich vyzýva, aby sa k nemu vyjadrili najneskrir do 7 dni odo dria doručenia
tohto oznámenia.
V pripade, že navrhovater bude nad'alej trvat' na svojom odvolanf a nezoberie odvolanie spat',
spisový materiál bude predložený Okresnému úradu Žilina, Odboru výstavby a bytovej politiky.

Ing. Mila GURA
primátor mesta
Priloha:
• k6pia odvolani
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Dorn& sa:
tčastnici konania
1.CA - Reality, s.r.o., Paldrikova súp. 6. 76, 022 01 Čadca
'
2. Ing. Eduard Pytliak, Horná 113/3,Čadca
1706/31,
Prievidza-Prievidza
II Pily
3. František Zubáň, Riečna
4. vlastnici bezprostredne susedných pozemkov a stavieb, lctorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt'
navrhovanou stavbou priamo dotknuté (pozemky a stavby ktoré bezprostredne susedia s pozemkami
CKN 701/2, 701/3, 701/27, 701/38, 701/39, 1754/75, 1754/76, 175

Nakorko sa jedná o rozsiahlt stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhlášlcou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oniámenie musi
byt' vyvesené po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského firadu v Čadci.

Toto oznámenie mug byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný clefi
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Odvolanie voči rozhodnutiu
Spoločnosť CA - Reality, s.r.o., so sfdlom Paldrikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 36 692 026,
zapfsand v obchodnom registri Okresného sildu Žilina, oddiel Sro, vložka Č. 18178/L, za ktord kond
Miroslav Šperka, Sta§kov 759, 023 52 Ole§nd, alco investor polyfunkčnej budovy v meste Čadca na
parceldch701/2, 39, 1754/76,77,104 poddva odvolanie voči rozhodnutiu, ktoré vydalo Mesto Čadca,
dtla 16.12.2020 vo veci zastavenia územného konania z dôvodu nedoloženia podkladov, pripadne
nepodania novej žiadosti o prediženie lehoty na doloženie potrebnych podkladov.
Spoločnosť CA — Reality, s.r.o. žiada o zrugenie rozhodnutia z dôvodu mimoriadnej situkie
na územf Slovenskej republilcy, vyhliseného nddzového stavu na dzemf Slovenskej republiky, ktory je
vyhliseny od 1.10.2020, v čase vyhldseného núdzového stavu podl'a ústavného zdkona Č. 227/2002
Z.z., prestdvajd platiť lehoty. Počas celosvetovej pandémie, kedy osoba zodpovednd za podanie novej
žiadosti o predĺženie lehoty na doloženie potrebnych dokumentov bola v domdcej izolácii, ktord je
zdkonom stanovend pri určitych zdravotných či spoločenskych situdcidch, sa nestihla podať novd
žiadosť.

Z tohto dôvodu Vas žiadame o nové prediženie lehoty na doloženie potrebnych dokumentov
o90 dnf, od 19.10.2020 ako bola pôvodnd lehota.

V Čadci, dila 23.12.2020

S pozdravom

Miroslav Š e a
Konater ol čnosti CA - Reality, s.r.o.

CA — Reality, s. r. o.,
so sidlom Paldrikova 76, 022 01 Čadca, Slovenskd republika, IC: 36 692 026, IČ DPH: SK 202 226 1912, zapisand v
obchodnom registri Okresneho súdu Žilina, vo vlolke čislo 18178/L
tel.: + 421 41 422 0849, fax.: +421 41 433 21 21, mail: info@ca-capital.sk

