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OZNAMENIE
0 ZAČATi STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Proxima, a.s., Vojtecha Tvrdčho 784/5, 010 01 Žilina
(d'alej len "stavebnik") dňa 26.10.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Bytový dom s polyfunkciou
na pozemkoch register "C" parc. 6. 393/2, 396/1 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedenym Mom bolo
začaté stavebné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
oznamuje v sidade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a sfičasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti Astne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na
deft'
11.12.2018 (utorok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom Arade v Čadci, I. poschodie - č. dveri 117 (malá zasadačka).
Očastnici stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto Astnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inalc podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunaj§om stavebnom Arade počas
Aradných dni (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115).
Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnAť
ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v Azemnom konani alebo pri
prerokovani Azemného plánu z6ny, sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložif pisomnA
pinA moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto oznimenie mug byr vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dui, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dŕia: ''11 •

Zvesené
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie oznámenia.

Dorn& sa:
ečastnici konania
1.Proxima, a.s., Školská sap. 6. 40, 022 01 Čadca
2. ARCHEKTA, s.r.o., 17. novembra sfip. Č. 2868, 022 01 Čadca /projektant/
3. vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byf navrhovanou
stavbou priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhld§kou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány
4. Mg:1 Čadca, referát dopravy
5. Okresné riaditerstvo Hasičskélo a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
6. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta sap. Č. 1960, 010 57 Žilina
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina
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