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OZNAMENIE 
0 ZAČATi ĹJZEMNÉ110 KONANIA A 

NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

CA - Reality, s.r.o., Palárikova 76,022 01 Čadca 
(d'alej len "navrhovater") podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni stavby: 

Bytový dom 

na pozeinkoch register "C" pare. č. 701/2, 701/3, 701/27, 701/38, 701/39, 1754/75, 1754/76, 1754/77, 
1754/104 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným dtiom bolo začaté územné konanie. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 100 Bytový dom 
SO 100.1 Vodovodná prfpojka 
SO 100.2 kanalizačná pripojka 
SO 100.3 NN pripojka 
SO 100.4 plynová pripojka 
SO 100.5 spevnené plochy 
SO 100.6 Prekládka verejného vodovodu 
SO 100.7 Prekládka verejnej kanalizacie 
SO 100.8 Prekládka verejnej NN siete 
SO 100.9 Prekládka oznamovacieho vedenia ST 

Stavba obsahuje: 
Dta rieši novostavbu bytového domu, ktorý reaguje na svahovitosť  terénu, podra čoho je 

rozdelený do jednotlivých blokov A, B, C. Jednotliv6 blolcy majú podlažia vzájomne uskočené 
v súlade s jestvujúcim terénom. Každý blok je funkčne a konštrukčne riešený samostatne — má osobitý 
vstup a vertikálnu komunikáciu ako aj vlastné obvodové murivo a strešnú konštrukciu. Funkčne sú 
v objektoch navrhované na podzetnnom podlaži obehodné nepotravinové prevddzky, pivnice a byty. 
Na I a It NP a v podkrovnom podlaži sú navrImuté byty. Parkovanie pre návšteviulcov, pracovnikov 
ako aj obyvaterov objektu bude zabezpečené v rámci podzetnného parkoviska v objelcte. Objekt bude 
napojený na verejnú NN pripojku, plynovod, na verejný vodovod a kanalizáciu. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v sfilade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
dotknutým orgánom a Organizáciám, ako aj známym účastrulcom konania a súčasne nariad'uje za 
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deft 

29.05.2020 (piatok) o 09.00 hodine 
so stretnutfm pozvaných na Mestskom tirade v Čadci - malá. zasadačka I. posch. č.d. 117. 
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Častníci územn6ho konania môžu svoje ndmietky uplatniť  najneskôr pri ústnom pojedndvani, 
inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnalcej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 
organizácie. 1:1častnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradné dni: 
I. posch. č.dv. 114). 

Poučenie: 
Učastnici konania sa môžu pred vydanhn rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne 

navrhnúť  ich dopinenie. 

Ak si niektorý z účastnfkov konania zvolf svojho zdstupcu, tento musi predlotiť  pisomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

MES AD 

ng. 	n GURA 
pri 'itor mesta 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. CA - Reality, s.r.o., Paldrikova súp. Č. 76, 022 01 Čadca 
2. Ing. Eduard Pytlialc, Horrid 113/3, 'Čadca 
3. František Zubdii, Riečna 1706/31, Prievidza-Prievidza II Pily 
4. vlastnici bezprostredne susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné prdva 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 rozsiahlú stavbu s verkým počtom fičastnflcov konania, týmto sa oznámenie 
doručuje verejnou vyhldškou § 26 ods. 2 zdkona Č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konanf. Oznámenie musi 
byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. ENGIE SERVICES a.s., Kysuckd cesta súp. Č. 16, 010 01 Žilina 
6. Mesto Čadca, odd. ekonomické a spravy majetku 
7. Mesto Čadca, referát dopravy 
8. Mesto Čadca, referát ŽP 
9. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01 
Čadca 
10. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Paldrikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
11. Olcresný úrad Čadca, pozenikový a lesný odbor, Paldrikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
12. Regiondlny úrad verejného zdravotníctva, Paldrikova sap. Č. 1156, 022 01 Čadca 
13. Severoslovenské vociárne a kanalizácie, a.s., Begickd cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštovd súp. Č. 1, 010 01 Žilina 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava 
16. Stredoslovenskd distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Projektant 
17. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. Č. 1197, 022 01 Čadca 
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Toto oznámenie mug byf vyvesené po dobu 15 drg spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dilom doručenia. 

VYVESENt DNA:  (4 1).W  	ZVESENt 

MESTO CADCA 
_ 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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