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OZNAMENIE 
0 ZAČATI KONANIA 0 NEPRIZNANi POSTAVENIA ÚČASTNiKA KONAN1A 

Mestu čadca, ako prislušnému stavebnému úradu podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánoyanf a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom zneni bolo Ma 28.09.2020 
doručené rozhodnutie Okresného Aradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky (d'alej len OLT 
žilina — OVBP) 6. OU-ZA-OVBP2-2020/023481-008/Pál zo &la 23.09.2020, ktorým ruši rozhodnutie 
Mesta Čadca č.j. VD/3887/2019/Mu zo dria 22.01.2020 a vec vracia prvostupriovému správnemu 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Okresný Arad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 
listom doručeným Mestu Čadca &Ia. 09.12.2020 oznámil, že jeho rozhodnutie o odvolani nadobudlo 
právoplatnosť  dŕia 15.10.2020. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, vychádzajúc z vyššie citovaného rozhodnutia o 
odvolani OU Žilina — OVBP, v intenticiach ktorého je povinný v d'alšom konani pokračovať, prerušil 
tizemné konanie o umiestneni stavby „Bytový dom" na pozemkoch parc.č. CKN 949, 950, 2504/4, 
2504/8, 2504/9 v k.ú. 'Čadca stavebnika ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 
Sverepec do doby vydania právoplatného rozhodnutia v konani o nepriznani postavenia fičastnikov 
konania. 

Of) Žilina — OVBP, ako prislušný odvolaci orgán v rozhodnuti o odvolani okrem iného 
konštatoval, že vlastnicke práva k bytom a nebytovým priestorom obytného domu síip.č. 2591 v la. 
Čadca nebudll priamo dotknuté umiestnenfm navrhovaného bytového domu na pozemkoch CKN 949, 
950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v k.ú. Čadca. 

OÚ žilina — OVBP má za to, že po vráteni veci na nové prejednanie a rozhodnutie by ma! 
stavebný Arad riadne preslalmať  okruh fičastnikov konania a v pripade, že dospeje k záveru, že určitým 
osobám toto postavenie neprishIcha, začať  konanie o nepriznani postavenia fičastnika konania. 

Prislušný stavebný Arad nepriznavá postavenie Ačastnika konania tým Ačastnikom konania, 
ktori boli osloveni v rámci fizemného konania verejnou vyhláškou — „vlastnici susedných pozemkov a 
stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva m6žu byt' navrhovanou stavbou priamo dotknuté v lokalite 
sidl. Žarec, ul. J.Krára (bezprostredne susediace objekty — stavba súp.č. 2591)" 

Z uvedeného vyplýva, že postavenie fičastnika konania neprindleži: 
1. Tým, ktorým neprishicha postavenie fičastnikov z d6vodu absen'cie vlastnickeho, alebo iného práva 

k stavbe. 
2. Tým, ktorých vlastnicke alebo iné práva nebuchl rozhodnutim priamo dotknuté do tej miery, aby 

bolo na základe toto postavenie fičastnika priznané. 
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Na záldade vyššie uvedených skutočnosti Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný § 117 
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o nzemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mein 
neskoršich predpisov a § 5 pism. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a dopineni zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov, týmto 

oznamuje 

podra § 18 ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich 
predpisov začatie konania o nepriznani postavenia ňčastnika_konania. 

Menovani si môžu uplatnif prípadné pripomienky a námietky na ochranu svojich práv v lehote 
10 dni odo dňa doručenia tohoto oznámenia.  
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Doruči sa: 
Vlastnici susedných pozemkov a stavieb, lctorým neprináleži postavenie fičastnika konania v zmysle § 
34 stavebného zákona (stavba stitp.č. 2591 na ul. J.Krára) 

Na vedomie: 
ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec stlp. 6. 446, 017 01 Sverepec 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deri 
lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENE DN' A: 
	5-7-0417  ZVESENt DŇA: 	  
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