MES TO CAD CA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2034/2018/Ja

V Čadci dňa 25.09.2018

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE NAVRHU A PRERUŠENIE KONANIA
Anton Olešňanni„ Okružná 720/70, 022 04 Čadca,
Barbora Olešňaniková, Okružná 720/70, 022 04 Čadca
(d'alej len "navrhovater") podali cilia 10.04.2018 návrh na vydanie fizemného rozhodnutia o umiestneni
stavby:
Radový dom
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 13468/6 v katastrálnom územi Čadca.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
vzhradom k tomu, že návrh nie je Apiný a predložené podklady a stanoviskd nestačia na riadne
a sporahlivé posúdenie návrhu z hradiska záujmov sledovaných v územnom konani, navrhovatera
podra § 35 ods. 2 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajA niektoré
ustanovenia stavebného zákona
vyzýva
na dopinenie predloženého návrhu najneskôr do
7 dni odo dňa doručenia tejto vyzvy
o tieto Adaje a podklady: ,
1. stanoviská dotknutých orgánov: Ms11 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového
hospodárstva; MsÚ Čadca, referát dopravy; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie; Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Severoslovenské vodárne a
kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.
Stavebný Arad sAčasne podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
v zneni neskoršich predpisov Azemné konanie
prerušuje.
Upozornenie:
Ak nebude návrh na vydanie územného rozhodnutia v určenej lehote dopinený, prislušný stavebný
Arad Azemné konanie podra § 35 ods. 2 stavebného zákona zastavf.
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Odtivodnenie:
Mom podania návrhu bolo začatd imemn6 konanie v predmetnej veci., Stavebný Arad v tomto konani
zistil, že predložený návrh nemá predpfsand náležitosti a neposkytuje dostatočný podklad pre
posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby v danom ímemf, preto záznamom do zápisnice z Ustneho
pojednávania konandho dŕia 28.05.2018 určil navrhovaterovi lehotu 30 dnf na doloženie stanovfsk
dotknutých orgánov. Navrhovater však v určenej lehote požadovand doklady nedoložil. Stavebný Urad
preto navrhovatera vyzval na dopinenie návrhu a územnd konanie prerušil.
Stavebný Arad z uvedendho d6vodu rozhodol tak, ako je to uvedend vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania podra § 29 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov sa nemožno odvolat'.
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Ing. Milan RA
primitor mesta
"

Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč na táradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deti
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesen6 dfla:

.9. .Y-4

Zvesend dfia:

#19
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesen

TO

odnutia.

Dorn& sa:
fJčastnici konania
1.Anton Olešrianik, Olcružná sfip. 6. 720/70, 022 04 Čadca
2. Barbora Olešŕianiková, Olcružná sitp. 6. 720/70, 022 04 Čadca
3. Margita Kyzeková, M.R.Štefinika sítp. 6. 2556/36, 022 01 čadca
4. Pavol Oravec, U Hluška sitp. č. 2572, 022 01 Cadca
5. vlastnici pozemku pare. Č. CKN 13468/2 vk.U. Cadca
Dotknuté orgány
6. MsĹJ čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. MsÚ čadca, referát dopravy
8. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sap. Č. 91, 022 01 Čadca
9. Okresný Arad čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sfip. 6. 95, 022 01 Čadca
10. Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., B8rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
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