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OZNAMENIE

0 ZAČATi KONANIA 0 ZMENE STAVBY PRED DOKONČEMM
A POZVANIE NA ÚSTNE POJEDNAVANIE

AGROFOND,s.r.o., ul. Belanskčho 1345, 024 01 Kysuckč Novi Mesto
(d'alej len "stavebnik") dŕia 09.03.2018 podal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim
na stavbu:
Stavba srip.č. 46 - nadstavba a stavebnč ripravy na bytoyý dom
- technická infraštruktiira
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 2558/3, 2558/4, 2559/1, 2560/1, 2560/2, 2561/2,
2562/3, 2563/1, 2564/1, 2564/2, 2565/4 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným chlom bolo začaté
konanie o zmene stavby pred jej dokončenim. Mesto Čadca vydal na stavbu stavebné povolenie dria
06.03.2015 pod č.sp. VD/376/2015/Mu.
Zmena stavby spočiva v stavebných objektoch:
Radové garáže
Oplotenie a oporné infiry
Dažcrová kanalizácia
Elelctro — radová garáž
Elektro — silnoprnd — externé vývody a rozvádzače — vonkajšie osvetlenie
Prekládka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom a.s.
Mesto Čadca, ako stavebný nrad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o nzemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v sidade s ustanovenim § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončenim a súčasne podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nariad'uje fistne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deri
12.04.2018 (gtvrtok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom rirade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18.
fJčastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich
stanovisko za kladné. fičastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
Mestský Arad v Čadci, I.posch. č. dv. 114).
Poučenie:
Ilčastnici konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne
navrimút' ich dopinenie.
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v íizemnom konani alebo
pri prejednávanf írzemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'.
Ak Si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento mug predložif pfsomnil pinú
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'.
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Dorn& sa:
Účastnici konania
1. AGROFOND,s.r.o., ul. Belanského 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. FB -projekt, Ing. František Byrtus, 1. mája slap. č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou
3. RODAD s.r.o., Bratislavská sUp. č. 31, 010 01 Žilina
4. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - sidl. Žarec
Nakollo sa jedná o rozsiahhl stavbu s verkým počtom ilčastnikov konania, týmto sa oznámenie doručuje
verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi byt' vyvesené po
dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
5. Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova SÚp. č. 88, 022 01 Čadca
6. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Mst1 Čadca, refer& dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku slap. č. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. č. 91, 022 01 Čadca
10. Regiondlny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sűp. č. 1960, 010 57 žilina
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová sfip. Č. 1, 010 01 Žilina
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
14. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 žilina
Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvicl uje vyves nie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
ICO: 313971
Bankovč spojenie: VUB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Fax: 041/4302218
Mt: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský arad tadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01

