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Martin Heglas, Staškov 728, 023 53 Staškov
Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov 728, 023 53 Staškov
(ďalej len "stavebník") dňa 03.02.2016 podali žiadosť ovydanie stavebnéhopovolenia

na stavbu:

Rodinný dom a ga'taž
na pozemku register "C" parc. č. 5816/6,581617, 5816/8 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na umiestnenie predmetnej stavby vydalo Mesto Čadca územné rozhodnutie dňa 28.12.2015,
pod č.j. VD/4941120 15/St.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši výstavbu rodinného domu a samostatne stojacej garáže. Rodinný dom bude
jednopodlažný, nepodpivničený, bez využitia podkrovia na obytné účely, zastrešený valbovou
strechou. Vstup na pozemok a do budúcej stavby je z jestvujúcej štátnej cesty III/2012 Čadca-Čadečka,
hlavný vstup do domu je situovaný zo severnej strany. Stavba rodinného domu bude napojená
novonavrhovanými prípojkami na verejné rozvody vody, kanalizácie a plynu vedené v štátnej ceste,
elektrická energia NN prípojkou z verejných vzdušných NN rozvodov. Garáž je bude bez
podpivničenia, jednopodlažná, zastrešená sedlovou strechou. ,
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117tákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania.
Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne
a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať, V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa vodvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'.
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania';
1. Martin Heglas, Staškov súp. č: 728, 023 53 Staškov
2. Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov súp. č. 728, 023 53 Staškov
3. Bohuš Herman, Skalité súp. č. 1116,023 14 Skalité
4. Ing. Tomáš Šedivý, Veľké Rovné súp. č. 50, 013 62 Veľké Rovné
5. Ing. Časnocha Peter PhD., TPC Group, s.r.o., Univerzitná súp.č. 8498/25,01008
Žilina
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Čadca, Ľ, Podjavbiiŕiskejs6p. č. 2207, 022 01 Čadca
7. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. č. 48, 011 09
Žilina
Ostatným účastníkom konania známym aj neznámym vlastníkom pozemkov register "C" parc.
č. 5816/2, register "C" parc. Č. 14818/1 v katastrálnom území Čadca sa oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
8. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. č. 91,
022 O 1 -Čadca
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960,010 57 Žilina
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
12. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
Ostatní
13. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ...
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