
MESTO Č ADC A 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/6502/2017/St 	Straková/4302231 	05.01.2018 

OZNA1VIENIE 
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAtATi SPOJENt110 KONANIA 

A NARIADENIE I:JSTNEHO POJEDNAVANIA 

Radimir Sadlek, Chalupkova 158/30, 022 04 Čadca, 
Orga Sadleková, Chalupkova 158/30, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 15.11.2017 podal liadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Holubnik 
na pozemku register "C" parc. 6. 3191 v katastrálnom území Čadca. 

Uvedeným driom bolo začaté spojené Uzemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu stavby holubnika. Stavba bude pozostávať  z'drevených stipikov, 

osadených na drevených hranoloch, kotvená do zeme pomocou zemných stkrutiek Kinner. Opláštenie 
je navrhnuté z OSB dosiek, zastrešenie pultovou strechou s plechovou krytinou. Stavba nebude 
napojená na inz'inierske siete. 

Mesto Čadca, ako stavebný írad prislušný podFa § 117 zákona *6. 50/1976 Zb. o fizeinnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného ilzemného a stavebného konania a 
síičasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovanim na deft' 

31.01.2018 (streda) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom Arade v Čadci, I. poschodie, 6. dveri 18 - malá zasadačka. 

ilčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhnfiť  ich dopinenie na Mestskom firade v Čadci počas dradných dnf. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v fizemnom konani alebo 
pri prejednávani fizemného plánu zóny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt'. 
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Ak si niektorý z účastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento mug predložiť  pfsomnú pinú 
moc toho účastnfka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

111ESTO (ADO 
-61- 

Ing. Milan GEVRA 
primátor mesta 

Doruči sa: 

tčastnici konania 
1. Radimfr Sadlek, Chalupkova súp. č. 158/30, 022 04 Čadca 
2. Orga Sadlekovd, Chalupkova súp. 6. 158/30, 022 04 Čadca 
3. Ing. Viera Golisová, A. Hlinku sup. č. 2247, 022 01 Čadca 
4. Alena Jurišová, Okružná súp. č. 152/50, 022 04 Čadca 
5. Marian Mindek, J. Kollára súp. č. 2458, 022 01 Čadca 
6. Iveta Mindeková, J.Kollára súp. Č. 2458, 022 01 Čadca 

Ostatným účastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. 
C KN 3193 a 3192 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhlágkou podra § 61 ods. 4 
stavebnčho zákona, vyvesenrin oznámenia po dobu 15 &if na úradnej tabuli Mestskčho úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. Mst Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. Msfi Čadca, referát dopravy 
9. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie mug byt' vyvesenč  po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 
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MESTO ČADC 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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