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Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 09.07.2013 podali Pavol Beleščák a Miroslava Beleščáková, obaja bytom Okružná
2981/48, Čadca, žiadost' ci vydanie stavebného pov'olenia' na stavbu "Rodinný dom" na
pozemku parc.č. CKN 8739/2 v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné
a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších predpisov,
v zmysle ust. §§ 36 a 61 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného
konania dotknutým orgánom a všetkým známym aj neznámym účastníkom konania a súčasne
nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň

19.08.2013 o 9.00 hod (pondelok)

na Mestskom úrade v Čadci, Č. dverí 18 - L poschodie /malá zasadačka/.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť-na tunaj šom úrade počas úradných dní,
najneskôr však pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
k návrhu uplatnit' najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na:ne neprihliada.

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa podl'a § 36 ods. 3
stavebného zákona má za to, že s návrhom z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na
jeho žiadost' určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlži.

Podl'a § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byt'.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovat', musí jeho zástupca predložit'
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovat'.
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Doručuje sa účastníkom konania:
1. Pavol Beleščák, Okružná 2981/48,02201 Čadca
2. Miroslava Beleščáková, Okružná 2981/48,02201 Čadca
3. JozefČačurák, Podzávoz 1625,02201 Čadca
4. Agnesa Čačuráková, Podzávoz 162~, 022 01 Čadca
5. Mária Staškovanová, Podzávoz 2330,02201 Čadca
6. Veronika Chovancová, Podzávoz 2341, 022 O 1 Čadca
7. Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 O 1 Čadca - projektant

Ostatným účastníkom konania - známym' aj neznámym spoluvlastníkom susedných
pozemkov sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa §36 ods. 4 stavebného zákona.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány: ....,.ý ý

1. Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95,02201 Čadca
2. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
3. SSE - distribúcia a.s., Pri Rajčianke 292.1/8, 01047 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia, Horná 2483,02201 Čadca
5. MsÚ Čadca, referát ŽP
6. MsÚ Čadca, referát dopravy

Toto oznámenie musí byť vyvesené po doblL15 dní spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA: .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.
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