MESTO

BYTČA

Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia
Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča
Číslo VaŽP/550/2018 Há

vybavuje: Ing.Hudcovská
041/5073916

Verejná

Bytča 21.3.2019

vyhláška

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a stavebného zákona

Stavebník ENERGY STUDIO , s.r.o. M.Šinského 671/3, 010 07 Žilina v zast.
STAVMOX, s.r.o., IČO: 36 417 785, Baničova 3390/19, 010 15 Žilina dňa 12.11.2018 podal
a 18.3.2019 doplnil na Mesto Bytča, Odbor výstavby a životného prostredia žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„ BYTOVÉ DOMY BYTČA – THURZOVE SADY „
v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:
SO 10 – SO 17 Bytový dom ( 1. a 2. etapa)
SO 26 Verejné osvetlenie
SO 27 Rozvody plynu – ochrana VTL plynovodu
SO 28 Požiarna podzemná nádrž
SO 29 A Sadové úpravy
SO 29 B Detské ihriská
SO 29 C Parkový imobiliár
SO 30 Hrubé terénne úpravy

Na pozemkoch parcelné číslo KNC : 3155/41-43, 3155/45, 3155/47, 3155/50, 3155/51,
3511/1 katastrálne územie Veľká Bytča, okres Bytča.
Mesto Bytča ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Stavebný zákon „) v súlade s ust. § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejňuje na
úradnej tabuli mesta Bytča a internetovej stránke mesta www.bytca.sk vo veci konania
o povolení stavby „ BYTOVÉ DOMY BYTČA – THURZOVE SADY „

2
v horeuvedenom rozsahu stavebných objektov na pozemkoch parcelné číslo KNC :
3155/41-43, 3155/45, 3155/47, 3155/50, 3155/51, 3511/1 katastrálne územie Veľká Bytča,
okres Bytča a súčasne oznamuje, že Záverečné stanovisko vydané v zisťovacom konaní
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania
vplyvov na životné prostredie pod č.490/2018-1.7/ pl zo dňa 11.04.2018 , právoplatné dňa
17.05.2018, je verejne prístupné na internetovej stránke:
https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytove-domy-bytca

Podľa § 58a ods.3 stavebného zákona kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby,
vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa
osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej
tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho
stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená
počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať
okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho
vydal, ak bolo k stavbe vydané.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Príloha:
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ BYTOVÉ DOMY BYTČA –
THURZOVE SADY „ podaný navrhovateľom ENERGY STUDIO , s.r.o. M.Šinského
671/3, 010 07 Žilina zo dňa 12.11.2018
Toto oznámenie musí byť podľa § 58a ods. 3 Stavebného zákona zverejnené odo dňa
začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia, a to na úradnej
tabuli mesta Bytča a internetovej stránke mesta www.bytca.sk.

Vyvesené od:

Vyvesené do:

25.03.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

Dátum zvesenia :
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Ziadost' o stavebn6 nrovolenic
Sfavebnik; ENERGY STUDIC, s,r,o,, M, Sinskdho 61113,010 07 Zilina

l.l6zov

stavbl,;

Fiytovd cnorny B5,tda -- Thurzove sacly

SO 10 - SO 17 Bgovy donr (1 , a2, etapa)
SO 26 Verejn6 osvetlenie
SO 21 Rozvody plynu - ochlana VTI- plynovodu
SO 28 PoZiar'na podzemnA nixlyL
SO 29 A Sciclove irplavv
SO 29 B Detskd iluiskd
SO 29 D Parkovy' irnobili6L
SO 30 Hlube teldne uprar,l'
Stat,ba.je dlerrcn6 ita piii'etap, Vystavba bude prebiehat'ctapovito. 1to sl<ondeni l<a7,dej ctapy

brrcle

snruostaIrid l<oiarrdf'cia
Parceh-rd disla, clrr"rli pozet"ul<u,

kat. itzeurie

- palcelne dlsla: 3 i 551 41 -43, 3 55 I 45, 3
- kartastldlne irzernie: Vel'kd Bytda
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- drr-th pozgrnku, sr-tsedud 1:ozemlcy: r.rvedend v samostatnej plilohe
P

loj ekto vir clohr"unentdciu

vylllacoval

gener'61n1,

ploiektant stavby Ing arch. Maltir-r Bizori, Nalodnd

4 0I llanslid Bystrica,
ljzeurne lozhodnr.rtie bo1o vyclane dria 31 ,l ,20f8 pod dislomVaZP,36012.018 H6,
Stavba bucle rislcutodnend do dirv atel'sky, po r1,bet'ovott-t lcolaui o zn6tlime zhotovitel'a stavby,
9'7

Pleclpok1aclany nd1,:1:iC stavbyr; 9,2I6,37 0,- €

Telrrrir-r ukondoniet

sravby: 3 12022
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Zoznarn prilola;
Plo,j elctor,6 dokumentA cta

-

2 parc

Uzen'ute lozhodnutie
Zoznan stavebnYch Pozemkov

Zoznatn susednYch P o zemkov
Vyirl6senie vlastnika pozemkr't
Zmluva o postitperri prav
Rozpodtovd n6kladY
\/yhochrotenie priporniencl''- Fii;r' i- CD
VjladLenie OU Bytda -' Si/S
Vy,jachenie OU Bytda -- r.lchrattet ovzdr'r5ia
\/;,jaclrenie OtI Bytda - OPaK
VlladLenie OU BYtda - odPad;r
VlladLenie ODI
V1'jadlenie MO SR
VyjadLenie I(PU
Vyj adrenie ll;'drottttt' ot'4cie
Vyj ach'enie Slovalc Telekom
VS,jadlenie IIaZZ
Vl,jadLenie SPP-D
Vyjadlenie SC ZSK
Oclbolne stat'rovisko TUV SUD
Sphromocueute

