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Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti podl'a § 40 ods. 3
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
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Dňa 12.02.2016 podal navrhovateľ: František Zubáň, Riečna 1706/31, návrh o predlženie
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: "Objekt pre obchod a služby" umiestnenej na pozemku p.č.
KN 1754170 v k. ú. Čadca (nedochádza k žiadnej zmene umiestnenia stavby, ani k zmene návrhu
stavby).
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, v súlade s § 40 ods. 3 stavebného
zákona oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania
o predlžení platnosti územného rozhodnutia stavby

"Objekt pre obchod a služby"
umiestnenej na pozemku p.č. KN 1754170 v k.

Ú.

Čadca

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané
územné rozhodnutie pod č.j.
VDI703/2012/Mu zo dňa 23.03.2013. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2009. Mesto
Čadca pod č.j. VD/553/2014/Mu dňa 24.03.2014 vydalo rozhodnutie o predlžení platnosti územného
rozhodnutia, ktorým predlžilo platnosť pôvodného územného rozhodnutia na dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia (platnosť do 28.04.2016).
Dôvodom žiadosti o predlženie platnosti územného. rozhodn'utia je, že všeobecne známe
hospodárská situácia viedla k predlženiu prípravných prác na realizácii investičných zámerov, medzi
ktoré patrí aj "Objekt pre obchod a služby". Podklady a projektová
dokumentácia zostávajú
nezmenené.
DUR riešila umiestnenie polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne mesta Čadca.
Objekt je uvažovaný ako dvojpodlažny s jedným ustupujúcim podlažím. V súčasnosti sa na pozemku
investora nachádza chodník pre peších, ktorý oddeľuje hlavnú cestu 1/11 prechádzajúcu centrom mesta
a zelenú plochu. Investičným zámerom je využiť zelenú plochu pre výstavbu objektu pričom zástavba
bude rešpektovať jestvujúci chodník, ktorý v súčasnosti má cca 3,5 m, jeho šírka by zostala po celej
dÍžke zachovaná. Výstavba musí zohľadňovať etapovitosť nakoľko v súčasnosti s pozemkom investora
priamo susedí hlavná cesta 1/11 a pre zachovanie odstupu cesty od objektu sa ponecháva chodník pre
peších s tým, že doblokovanie na hranicu pozemku sa bude realizovať po preložení štátnej cesty I111
podľa platného Územného plánu CMZ mesta Čadca a chýbajúca časť stavby bude dodatočne
navrhnutá v koordinácii so susedným objektom aby oba objekty vytvárali komplexný celok Objekt je
napojený na komunikačnú sieť a infraštruktúru.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov žiadosti na tunajšom
stavebnom úrade a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Na neskôr podané námietky nebude stavebný úrad prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím primerane predlži.
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Podľa § 42 odst. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Doručí sa účastníkom:
l. František Zubáň, Riečna súp. č. 1706/3 l, 971 O1 Prievidza
2. Mesto Čadca v zastúpení primátorom mesta
3. Slovenská správa ciest, Miletičová súp. Č. 19, 826,19 ..Bratislava
Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku CKN 1754/28 v
k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Doručí sa dotknutým orgánom:
4. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. Č. 48, 010 Ol Čadca
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Marianské námestie súp. Č. 19,01001 Žilina
6. Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie v Žiline, J. Kráľa súp. Č. 4, 010 Ol Žilina
7. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. Č. 88,022 Ol Čadca
8. MsÚ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol
Čadca
..
11. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikava súp. č. 1156,02201 Čadca
13. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01001 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. č. 1, O 1O O 1 Žilina
15. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie L Krasku súp. Č. 3,
921 80 Piešťany
16. SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp. Č. 2949/26, O l O 22 Žilina
17. Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
VYVESENÉ DŇA:

.:1.{...!..:..';~.1.f!

Z~LESENÉJ}Ň.A:

.. ~

v

.

\

STO CADCA,

, "L:;.··..·i.!~.\..\ ...

<r •••••••••••••••••••••••••

FH._:..i· .... ···· .. ·· .. ···

Pečiatka a podpis--argá1TIl';""ktOľý
po vr zuje vyvesenie a zvesenie
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O I

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

