
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa 	Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/973/2018/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	07.02.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENEHO KONANIA 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Miroslava Drahoňová, Okružná 152/46, 022 04 Čadca, 
Jaroslav Svanclir, Okružná 153/56, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebrulk") dňa 29.01.2017 podal žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Garáž 

no pozetnku register "C" parc. Č. 8843/1 v katastrálnom fizemí Čadca. Uvedenym dilom bolo začaté 
spojené fizenuié a stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním, 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne 
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti lástne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
dal 

06.03.2018 (utorok) o 9:00 hodine 

so stretnutím pozvaných na Mestskom ilrade v Čadci, I. poschodie - č. dverí 117 (malá zasadačka). 

"Očastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť  najneskôr pri tomto pojednávaní, 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu omámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich stanovisko za kladné. 
fJčastnici konania môžu nahliadnuf do podldadov rozhodnutia na tunajšom stavebnom firade počas 
dradných dní (Mestský firad v Čadci, I. poschodie — č. dverí 115). 

fJčastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, prípadne navrhnúť  
ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri 
prejednávaní fuemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 
Ak si niektory z fičastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť  pisomna pind moc 
toho fičastnika konania, ktory sa dal zastupovať. 

Ing. MH GURA 
primátor mesta 
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny dal 
vyvesenia je dilom doruč'enia. 

Vyvesené dria:  /1  ). 	 Zvesené dria: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveseni 	vesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Účastnici konania 
1. Miroslava Drahoriová, Okružná súp. Č. 152/46, 022 04 Čadca 
2. Jaroslav Svancár, Okružná súp. Č. 153/56, 022 04 Čadca 
3. Ing. Peter Časnocha, time súp. Č. 739, 023 13 Čierne /projektant/ 
4. Maria Latková, U Kadlubca súp. Č. 1830, 022 01 Čadca 
5. Ing. Slavko Marejka, Vyšný koniec súp. Č. 280, 023 54 Turzovka 
6. Ing. Elena Marejková, Vyšný koniec súp. Č. 280, 023 54 Turzovka 
7. Ing. Pavel Škereri, Kukučinova súp. 6. 42, 022 01 Čadca 
8. Maria Škereriova, Kukučinova súp. Č. 42/30, 022 01 Cadca 
9. vlastnici pozemku parc. Č. CKN 8897/2 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 
ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
10. Olcresný úrad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 
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