
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, fuemnao phinovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 
	

Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/6503/2017/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	22.01.2018 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Proxima, a.s., Nimestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

(d'alej len "navrhovater") podal dňa 15.11.2017 návrh na vydanie fizemného rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

Bytový dom s polyfunkciou 

na pozemkoch register "C" parc. 6. 393/2, 396/1 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným driom bolo 
začaté Azemné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie fizemného konania dotknutým 
orgánom a organizáciám, ako aj známym Ačastnikom konania a súčasne nariad'uje za Ačelom 
prerokovania tohto návrhu fistne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deň  

16.02.2018 (piatok) o 9:00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom drade v Čadei, I. poschodie - č. dverf 117 (maid zasadačka). 

Očastnici fizemného konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri fistnom pojednávani, inak sa 
na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. 
Očastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom tirade počas 
firadných dni ( (Mestský firad v Čadci, I. poschodie — Č. dverf 115). 

fJčastnici konania sa môžu pred vydarnm rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhmaf 
ich dopinenie. 

Ak si niektorý z lačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupea musi predložif pisomnii 
pind moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

«7- 
Ing. Milan GURA 
primátor mesta 

; 
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

1.4 	04g Vyvesené dŕia: Zvesené 

V 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje v 	nie a zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Proxima, a.s., Námestie SNP snp. 6. 2/2, 015 01 Rajec 
2. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou 
stavbou priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
3. Msú Čadca, referát dopravy 
4. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchrarm6ho zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
6. Regionálny nrad verejného zdravotinctva, Palárikova snp. Č. 1156, 022 01 Čadca 
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
8. Stredoslovenská energetika - Distribncia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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