
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/4072/2018/Mu 
	

V Čadci dňa 15.07.2019 

OZNAMENIE 
0 PODANOM ODVOLANi 

Mesto Čadca, ako stavebný Urad prislušny podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Uzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), na základe žiadosti, ktorú podal 

JUDr. Vladimir Škripek, Oščadnica 1562, 023 01 Oščadnica, 

vydal dŕía 06.06.2019 rozhodnutie pod č.sp. VD/1364/2019/4072/2018/Mu na stavbu: 

Rodinný dom s hospodárskou budovou 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 6251/1, register "C" parc. č. 6251/2, register "C" 
parc. č. 6251/3, register "C" parc. 6. 6251/4, register "C" parc. č. 6251/5, register "C" parc. č. 6251/6, 
register "C" pare. 6. 6252, register "C" pare. 6. 6255 v katastrálnom fizemi Čadca. Proti tomuto 
rozhodnutiu podal(a) 

Anton Laš, Čadečka 1482, 022 01 Čadca, 
Anna Lašová, Čadečka 1482, 022 01 Čadca 

v zákonnej lehote odvolanie. K6pia tohto odvolania je priložená v prilohe. 

fJčastnici konania sa mažu vyjadrif k podanému odvolaniu do 

5 dni odo dňa doručenia 

tohto oznámenia. K neskôr poda0m vyjadreniam sa nebude prihliadat'. 
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Doruči sa: 
tčastnici konania 
1. JUDr. Vladimir Skripek, Oščadnica súp. č. 1562, 023 01 Oščadnica 
2. Marta Hadidová, Čadečka súp. č. 1783, 022 01 Čadca 
3. Anton Laš, Čadečka sup. 6. 1482, 022 01 Čadca 
4. Anna Lašová, Čadečka súp. 6. 1482, 022 01 Čadca 
5. Magdaléna Pohančeniková, Čadečka súp. č. 1489, 022 01 Čadca 
6. Lesy Slovenskej republiky, 	OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej sup. č. 2207, 022 01 Čadca 
7. nakollo okolité pozemky p.č. CKN 4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. Čadca 
nemajú založené listy vlastnictva tj. nie sú známi účastnici konania, týmto sa oznámenie doručuje 
verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musi byt' 
vyvesene po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského firadu v Čadci. 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spasobom v mieste obvyklom, posledný deŕi 
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DŇA:  17- 	-?° 1Q/  	ZVESENt DŇA: 	  
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Anton Lag + Anna Lašová 

[VESTS-K.' 	' *C./2k 
cisio zaznalmrrittil 

; 	dria: 

24.06, 2019 
Skied. znak ' 
a lehotn 

znak: 
Čadečka u Tomali 1482,02201 Čadca 	 Referent 

111()  sPisu: 

č.j.:_VD/1364/2019/4072/2018/Mu 	 v tadci 24.6.2019  

Odvolanie proti územnému rozhodnutiu  

o umiestnení stavby.  

Zásadne nesalasíme s rozhodnutím stavebného úradu o umiestnenie stavbv. 

Dôvody: 

Stavebný úrad neposúdil ani jednu našu požiadavku preto nesúhlasíme aby 

chodili nákladné autá s materiálom popred náš rodinný dom, nakorko je 1,5 

metra od cesty -okná máme tiež do cesty nebudeme m6ce ani vyvetraf to 

nehovoríme o prachu + starý rod. dom sa tým celý zničí ,otrasmi, hlukom 

prachom. Preto ak by tu mal stavebník stavaf tak po inej prístupovej ceste. 

Stavebný úrad tu nebude bývaf ale my. 

Ohl'adom hospodárskych zvierat tiež stavebný úrad namietky neposúdil, 

stavebný úrad tu nebude bývaf a nebude chodif po Llradoch že mu tu smrdí 

domáca hydina a pod. 

A nakoniec všetci ilčastníci dotknutých rod. domov s tým nesalasia a dali zo 

svojich pozemkoch na cestu k svojim rod. domom a nie na nejaké výstavby. 

Stavebný úrad jednému vyhovel a d'alším trom uškodil. 

s pozdravom : Lag Anton 

Lašová Anna 
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