
MESTO jeADC 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Naše čfslo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/4047/2019/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	11.09.2019 

OZNAMENIE 
0 SPOJENi tZEMNÉ110 A STAVEBNÉHO KONANIA, 0 ZA 'eATI SPOJENÉ110 KONANIA 

A NARIADENIE f1STNEHO POJEDNANAMA 

lug. Roman Jeniček, Kalinov 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou, 
Ing. Veronika Jeničková, Kalinov 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou 

(d'alej len "stavebnik") dňa 06.09.2019 podali žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 

na pozemku register "C" parc. č. 8426/2 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté 
spojené fizemné a stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni 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 dzemného a stavebného konania a súčasne 
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na 
dal 

09.10.2019 (streda) o 9:00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - č. dveri 117 (malá zasadačka). 

Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto pojednávani, 
inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 
Dčastnici konania môžu nahliadnut' do podldadov rozhodnutia na tunajšom stavebnom &ale počas 
ítradných dni (Mestský drad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115). 

fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podldadom, pripadne navrhmlf 
ich dopinenie. 

K pripomienlcam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v Azemnom konani alebo pri 
prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zastupcu, tento musi predložif pfsomnú pinú moc 
toho dčastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 
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Toto oznimenie musi byf vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deii 
vyvesenia je dilom doručenia. 

Vyvesené dfia: 	3  -  #2013 	 Zvesené dŕia: 	  

MESTO ČADCA 
iiij 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveseru zvesenie oznámenia. 

Doruči sa: 

I:Jčastnici konania 
1. Ing. Roman Jeniček, Kalinov súp. č. 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou 
2. Ing. Veronika Jeničková, Kalinov súp. č. 1460, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Ján Čička, Milošová sup. č. 449, 022 01 čadca 
4. Anna Čičková, Milošová sup. č. 449, 022 01 Čadca 
5. lug. Vladimir Genšinialc, Siheiné sup. 6. 208, 029 46 Sihelné /projektant/ 
6. Gabriela Kondeková, Podzávoz sup. č. 1637, 022 01 Čadca 
7. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 8427, 8441/1, 8446 v k.ú. 'Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhaškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona 
8. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Dotknuté orgány 
9. MsÚ Čadca, oddelenie životn6ho prostredia a odpadového hospodárstva 
10. Olcresný urad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácii, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
11. Okresný drad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vociárne a kanalizacie, a.s., B6rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
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