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oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti

Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo              Vybavuje/linka               V Čadci dňa 
     /12.7.2011  VD/2011/3219/Ko         Ing. Kormanec/4302231         26.7.2011   
                                                                                                                

Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania podľa § 36 a 61 ods. 1 zákona            
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení.

     Na žiadosť stavebníka „Jozef Kondek- JOKO a syn, Pribinova 16, 02201 Čadca“,  Mesto Čadca ako 
príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /
stavebný  zákon/ v platnom znení, v súlade s § 36 a 61 ods.1  stavebného zákona oznamuje začatie 
spojeného územného a stavebného konania o povolení stavby

„ Rodinný dom č. s. 2419 - nadstavba, stavebné úpravy “

umiestnenú na pozemku p.č. CKN 7041, 7043 a 7044 v k.ú. Čadca. a súčasne na prerokovanie žiadosti 
nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

 23.8.2011 o 10.30 hod.

na Mestskom úrade v Čadci, malá zasadačka – I. poschodie č. dv. 18. 

        Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov na tunajšom úrade počas 
úradných dní, najneskôr pri ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky 
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, 
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 4 v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Čadci.

  

             Ing. Milan GURA
                                                                                                                          primátor mesta
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Doručuje sa účastníkom konania:  
1. Jozef Kondek- JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca
2. Jozef Kondek, A. Hlinku 16, Čadca
3. SSC IVSC, Martina Rázusa 104, Žilina
4. Ing. Stanislav Mikovčák, 17. Novembra 2868, Čadca

Dotknuté orgány:
1. Obvodný pozemkový úrad Čadca, Palárikova 95, Čadca
2. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, 

Predmestská 1613, Žilina
3. SeVaK  a. s. Žilina, Bôrická cesta 1960
4. MsÚ Čadca, oddelenie ŽP a OH
5. MsÚ Čadca, ÚPaSS, referát dopravy

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 
stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Čadci, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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