MESTO

Č ADCA

Amestie siobody 30, 022 01 Cadca
V Čadci dim 15.04.2019

Č. j.: VD/537/2019/3051/2018/Mu

ROZHODNUTIE
0 ZASTAVENi ti"ZEININt110 KONANIA

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny
zákon"), podra § 35 ods. 2 stavebného zákona
zastavuje
dzemné kOnanie začaté dila 20.06.2018 podardm návrhu na rozhodnutie o umiestnenf stavby
Bytový dom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. č. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9, ktory podal
ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., 017 01 Sverepec 446 (d'alej len "navrhovater").
ODÔVODNENIE
ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec, podal diia 20.06.2018 návrh
na vydanie dzemného rozhodnutia o umiestneni stavby:Bytový dom na pozemkoch register "C" parc.
UvedenYm dŕiom bolo začaté
'
č. 950, 949, 2504/4, 2504/9, 2504/8 v katastrálnom dzemi Čadca.
dzemné konanie.
MestO Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákalá C. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerif neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v sdlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie dzemn6ho konania
dotknutym orgánom a organizáciám, ako aj známym dčastnikom konania a súčasne nariadilo za
dčelom prerokovania tohtb návrhu ústne pojednávanie spojené š miestnym zisfovanim .na deb'
10.08.2018 (piatok) o 09.00 hodine so stretnutim pozvaných
na Mestskom tirade v
,
Na dstnom prerokovani íičastnici konania Lenka lTencová a Arpád Szab6, okrern iného vzniesli
nárnietku tienenia navrhovaného objektu na ich rodinný cl6tri alp.č. 2049. Navrhovater nedoložil na
konanie potrebrič doklady na dostatočné posúdenie havrhovanej stavby a preto Mesto Čadca, ako
prislušný stavebný drad posddil, le predložená žiadosť spolu s prflohami neposkytuje dostatočný
podklad pre posddenie navrhovanej stavby a vyzval navrhovatera v sdlade s § 35 ods. 3 stavebného
zákona, aby v lehote do 28.02.2019
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- predloženy návrh dopinil o kladnć stanoviská dotknutych orgänov:
Okresné riaditel'stvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektordt 'Cadca,
Okresny firad Žilino, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Podl'a vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina - predrnetná stavba je v kolizif s VN 22
kV podzemným vedením — o prekládku tohto vedenia je potrebné požiadaf samostatnou 2iadost'ou.
Z uveden6ho d6vodu bolo nutné predložif stavebnému dradu stanovisko k prekládke VN 22 kV
vedenia.
Z vysledkov územn6ho konania mal navrhovater doložiť posúdenie zatienenia RD szap.č. 2049/12
navrhovanou stavbou bytového domu (stavebnemu tradu bolo doložen6 expertizne posúdenie
navrhovaného bytového domu na ul. J.Krára na denné osvetlenie vnätornych priestorov a dobu
insolácie navrhovaných bytových jednotiek) Z uvedeného bolo nutné v stanovenej lehote predloZie
posúdenie zatienenia RD sízp.č. 2049/12 navrhovanou stavbou bytového domu
StavebnY Urad súčasne podFa § 29 ods. 1 zákona 'O. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zŕzení neskoršich predpisov územné konanie prerušil a upozomil navrhovatera , že ak
nebude návrh no v-ydanie ízzemndho rozhodnutia v stanovenej lehote dopineny, prislušnY správny
orgán ízzemné konanie podra § 35 ods. 3 stavebnao zákona zastaví.
Mesto Čadca po dolol.ení niektorých požadovaných dokladov oznämilo ízčastníkom tohto
správneho konania, že podFa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf
(správny poriadok) v znení neskoršich predpisov majä moZinosf pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' sa
k jeho podkladom aj k sp6sobu ich zistenia, pripadne navrhmlf ich dopinenie. fjčastníci konania mohli
nazrief do podkladov rozhodnutia najnesk6r do 5 dni od doručenia oznámenia na Mestskom izrade
v Čadci.
Mestu Čadca bolo však doložen6 stanovisko Okresného Aradu Žilina, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácii, ktoré uviedlo, že bude salasif s dopravným pripojenfm areálu bytového
domu na ul. Kysucká cesta až" po predložení sizhlasnych stanovisk SSC Bratislava, ODI Čadca. (SSC
Bratislava podmienila vydanie svojho stanoviska okrem iného aj doložením kapacitného posízdenia
navrhovaného dopravného napojenia na cestu I/11 na základe vykonaného dopravnoinžinierskeho
prieskumu).
Nakorko navrhovatel' v stanovenej lehote nepredlail požadované doklady (kladné stanovisko:
Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii), príslušný stavebny úrad
rozhodol tak, ako je uvedené vo vYTokovej časti rozhodnutia (územné konanie zastavil).
V prípade že navrhovater zabezpečí všetky požadovand doklady k navrhovanej stavbe, m6že
požiadaf prfslušný stavebný firad o začatie nového äzemného konania.
POU Č ENIE
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o spiávn6m.konaní možno podaf
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestsky dad v Čadci,
Námestie slobo4 30/V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskúmaterné sildom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

ng. Nan GURA
priińátor mesta
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Dotola sa:
tčastníci konania
1.ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec súp. č. 446, 017 01 Sverepec
2. Lenka Bencova, ul.J6kaiho sup. č. 2827/12, 943 60 Nana
3. Arpád Szab6, ul.J6kaiho súp. 6. 2827/12, 943 60 Nana
4. Slovenská spräva ciest, Investična výstavba a správa ciest, M. Rázusa sup. č. 104, 010 01 Žilina
5. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou
stavbou priamo dotknuté
Nakorko sa jedná o rozsiahlú stavbu s verkým počtom Ačastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musi byt' vy, vesené po dobu
15 dni na Uradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotlinuté orgány
6. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. 6. 16, 010 01 Žilina
7. Mestskä teplarenska spoločnosf a.s., Palárikova sup. č. 88, 022 01 Čadca
8. Ms(1 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. MsfI Čadca, referát dopravy
10. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchrann6ho zboru v Čadci, Andreja Hlinku sap. 6. 4, 022 01
Čadca
11.Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova sup. č.
977, 022 01 Čadca
12.Okresný úrad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
13. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. 6. 91, 022 01 Čadca
14. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Pŕedmestska sup. 6. 1613,
OH 95 žilina
15. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
16. Severoslovensk6 vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sup. 6. 1960, 010 57 Žilina
17.Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová. alp. 6. 1, 010 01 Žilina
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 Žilina
Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené p0 dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
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ZVESENt DNA.

Pečiat a a po s organu, ory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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