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VÝzv A NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA

Miroslav Fuček, Chalúpkova 158/30,02201 Čadca
. ...• . ... .

(ďalej len "stavebník") podal dňa 06.07.2015 žiadosť o vydaniestavebného povolenia a rozhodnutia o
umiestnení stavby: .. ".:., ." .

Záhradný domček
na pozemku register "C" parc, Č. 3166/52 v katastrálnom území Horelica.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), na základe podanej žiadosti oznámilo všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie spojeného územného stavebného konania a na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.08.2015.

Ku dňu ústneho pojednávania neboli doložené všetky potrebné doklady pre náležité posúdenie
navrhovanej stavby a preto stavebný úrad

vyzýva

stavebníka v súlade s § 35 ods. 3 a § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do

15.11.2015

predloženú žiadosť doplnilo:

1. rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre účel výstavby záhradného domčeka, ktorý
vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor.

Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov spojené územné a stavebné konanie

prerušuje.

V prípade, ak nebude žiadosť o stavebné povolenie v stanovenej lehote požadovaným
spôsobom doplnená, Mesto Čadca toto spojené územné a stavebné konanie podľa § 35 ods. 3 a § 60
ods. 2 stavebného zákona zastaví.

Odôvodnenie:

Dňa 06.07.2015 podal Miroslav Fuček, bytom Chalúpkova 158/30, 022 01 Čadca žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Záhradný domček" na pozemku register "C" parc. Č.

3166/52 v katastrálnom území Horelica. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
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Tunajší stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného zo
konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie žiadosti nariadil ústne pojednávani
s miestnym zisťovaním na deň 12.08.2015.

Ku dňu ústneho pojednávania neboli doložené všetky potrebné doklady pre nálezi .
navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vyzval stavebníka, aby tieto v lehote do l - .11._
a spojené územné a stavebné konan:ie podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušil.

Stavebník bol upozornený, že ak nebude žiadosť o stavebné povolenie v stanovenej
požadovaným spôsobom doplnená, Mesto Čadca spojené územné a stavebné konanie
§ 35 ods. 3 a § 60 ods. 2 stavebného zákona zastaví. ',oo ~ "C'" •• '

l hote
podľa

. " - ..~:-.-..,;..• -~

Poučenie o odvolaní:

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.

ri"..
Ing. Milan RA

primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Miroslav Fuček, Chalúpkova súp. Č. 158/30,02201 Čadca
2. Janka Gabrišová, Horelica súp. Č. 422, 022 01 Čadca
3. JozefChrastina, Horelica súp. Č. 457, 022 01 Čadca
4. Veronika Chrastinová, Horelica súp. Č. 457, 022 01 Čadca
5. Jaroslav Kajánek, Horelica súp. Č. 354, 022 01 Čadca
6. Ľudmila Kopačková, Horelica súp. Č. 387, 022 01 Čadca
7. Jozef Matula, Horelica súp. Č. 161,02201 Čadca

Ostatným účastníkom konania, známym i neznámym spoluvlastníkom pozemkov parc.č. KN-C
3166/61 a KN-C 3166/1 v k.ú. Horelica sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona.

Dotknuté orgány
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 Ol Čadca
9. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina

Ostatní
1O. MsÚ Čadca, referát dopravy
11. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Me ta Cad _po ledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ D Y A: ,Y A: .ZVE SEN.
~'.e.............·····~~··~\~L.....'::.~-:..

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O I

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk


