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OZNAMENIE 
0 DOPLNEM PODKLADOV A POKRAČOVANI KONANIA 

Jaroslav 	ŠkoIsla 2288/15, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnfk") dňa 05.03.2018 podal žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 

na pozemku register "C" parc. č. 6213/1 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným &I-0m bolo začaté 
spojené Azemné a stavebné konanie. 

V priebehu spojeného Azemného a stavebného konania podali 04.05.2018 Ačastnici konania námietky 
a pripomienky k povorovanej stavbe. 

Navrhovater následne doložil stavebnému Aradu upravený a dopinený návrh, Ictorý obsahoval: 

- svetlotechnické posírlenie navrhovanej stavby rodinného domu na denné osvetlenie a preslnenie 
susedného domu súp. Č. 1790 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislu§ný podra § 117 stavebného zákona, pokračuje podra § 29 
ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v Azemnom konanf a zárovefi 
dáva možnosť  podra § 33 ods. 2 správneho poriadku Ačastnikom konania a dotknutým orgánom, aby 
sa mohli vyjadriť  k dopineným podkladom. 

Účastnici konania môžu svoje námietky k dopineným podkladom podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznimenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať: V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 36 ods. 3 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 
Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunaj§om stavebnom tirade počas 
Aradných dni (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dyed 115). 

Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k podkladom rozhodnutia, pripadne 
navrhnúť  ich dopinenie. 

Ak si niektorý z Ačastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predloliť  pfsomnA pinA moc 
toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Ing. Milan G 
primitor mesta 
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deg' 
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dfia: 	22.  5   Zvesené dtia: 	  

tk • 	\  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyve nié'á zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

fidastnici konania 
1. Jaroslav Kra, 'Skolská slap. 6. 2288/15, 022 01 Čadca 
2. Jozef Budoš, Čadečka súp. č. 1790, 022 01 Čadca 
3. Vlasta Budošová, Čadečka súp. '6. 1790, 022 01 Čadca 
4. Marta Krárová, SNP sítp. č. 741/44, 022 01 Čadca 
5. Viera Mináriková, Čadečka súp. 6. 1698, 022 01 Čadca 
6. Ing. arch. Stanislav Sýkora, Sládkovičova sítp. Č. 2876/2a, 022 01 Čadca /projektanti 
7. vlastnici pozemkov parc. Č. CKN 6216, 6219 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podfa 
§ 36 ods. 4 stavebného zákona 
8. Žilinsky samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Dotknut6 orgány 
9. Mst Čadca, oddelenie životndho prostredia a odpadového hospodárstva 
10. Olcresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
11. Olcresny Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., Bôrická cesta sfip. č. 1960, 010 57 žilina 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
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