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MES TO CADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dim 
VD/3706/2019/Mu 	 Ing.Murčovd/4302214 	13.08.2019 
č.zázn. VD/35667/2019/Mu 

OZNAMENIE  
o SPOJENi ÚZEMNEHO A STAVEBNÉI-10 KONANIA, 

0 ZAČATIf SPOJENE110 KONANIA 
A NARIADENIE UTSTNEHO POJEDNA.VANIA 

Mgr. Roland Uskoba, Podjavorinskej 2397/12, 022 01 Čadca, 
MDDr. Stanislava Uskobová, Chaltipková 159/6, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 06.08.2019 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
Rodinný dom 

na pozemku register "C" pare. č. 5228/3 v katastrálnom územi 'Čadca. Uvedeným driom bolo začate 
spojené územne a stavebne konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projektová dokumentácia rieši nepodpivničený rodinný dom — bungalov, zastrešeny valbovou 
strechou. Rodinný dom bude napojený na inžinierske siete — voda, kanál, elektrika. 
Stavebné objekty: 
SO 100 	Rodinný dom 
SO 100.01 	Vodovodná pripojka 
SO 100.02 	Kanalizariná pripojka 
SO 100.03 	NN pripojka 
SO 100.04 	Spevnene plochy 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podFa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územneho konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebneho zákona začatie spojeneho územneho a stavebného konania a 
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojene s miestnym 
zisfovanim na deri 

16.09.2019 (pondelok) o 09.00 hodine 
so stretnutim pozvanych na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

Stavebnik najneskôr na ústnom konani dopini stavebnému ňradu: 
• K.6piu katastrálnej mapy 
• Povolenie male-10 zdroja znečisfovania ovzdušia (Mestsky úrad Čadca, oddelenie životneho 

prostredia a odpadoveho hospodárstva) 
• Povolenie na zriadenie vjazdu zo štátnej cesty 111/2012 (Okresný úrad Čadca, odbor cestnej 

dopravy a poz. komunikácii, Palárikova sap. 6. 91, 022 01 Čadca 
O Súhlas vlastnika pozemku po ktorom bude zriadená elektrická pripojka 

Iĺčastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámit' svoje stanovisko 
dotknute orgány a organizácie, inak podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovane ich 
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stanovisko za kladné. Účastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
úradné dni). 
Poučenie: 

Ijčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne 
navrhnuť  ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávani územného plänu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť  pisomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

IA 
Ing. 

primá 
MESTO tADCA 

-61- 
Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Mgr. Roland Uskoba, Podjavorinskej.súp. č. 2397/12, 022 01 Čadca 
2. MDDr. Stanislava Uskobová, Chalúpková súp. 6. 159/6, 022 04 Čadca 
3. Ján Uskoba, Čadečka sup. č. 1857, 022 01 Čadca 
4. Milan Uskoba, Podjavorinskej súp. 6. 2397/12, 022 01 Čadca 
5. AD-Projection, s.r.o., U Hluška sup. č. 1197, 022 01 Čadca 
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského sup. č. 48, 011 09 Žilina 
7. vlastnici susedných pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' navrhovanou stavbou 
priamo dotknuté 

NakoFko susedne nehnuternosti nemajú založené listy vlastnictva, potencionálnym 
spoluvlastnikom pozemkov p.č. CKN 5265, 5226, 5057 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou 
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musf byt' vyvesené po 
dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
8. Msti Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Mse čadca, referát dopravy 
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022 01 
Čadca 
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. 6. 95, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 136rická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 žilina 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 &Ií spôsobom v mieste obvyklom, posledný def.% 
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 
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