
MES T 0 Č ADCA 
MESTSKÝ CRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, rizeninčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dria 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/3565/2018/St 	Straková/4302231 	02.08.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVERNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA 

A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNANANIA 

Miloš Mosor, u Sihelnika 2813, 022 01 Čadca, 
Alena Mosorová, u Sihelnika 2813, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnfk") dria 25.07.2018 podali žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Garáž s terasou 
na pozemku register "Cu pare. č. 4183 v katastrálnom írzemi Čadca. 

Uvedeným driorn bolo začaté spojené dzemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu garáže s terasou. Stavba bude pozostávar z dvoch časti - spodná 

časf stavby bude zhotovená z liateho bet6nu, slíržif bude ako garáž pre dye osobné motorové vozidlá, 
vrchná časf stavby bude zhotovená ako drevený skelet, ktorý bude upevnený o nadmurovku z DT 
tvárnic v rôznych výškových drovniach. Terasa bude čiastočne zastrešená zo severovýchodnej strany 
pultovou strechou, z juhozápadnej strany v stavby bude osadená pergola. Vstup na terasu bude cez 
novovytvorené ŽB schodisko zo severovychodnej strany, vstup do garáže bude priamo z miestnej 
komunikácie. 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznarnuje podrá § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného írzemného a stavebného konania a 
sírčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti astne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deri 

28.08.2018 (utorok) o 9.30 hodine  

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

OčastMci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif pred driom írstneho 
pojednávania, 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. 

Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
prfpadne navrluifif ich dopinenie na Mestskom (trade v Čadci počas úradných dni. 
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Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konanf neprihliada na nárnietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt'. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musf predložif pfsomnil pinú 
moc toho fičastnfka konania, ktorý sa dal zastupovaf. 
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Dora& sa: 

1:Jčastnici konania 
1. Miloš Mosor, u Sihelnika súp. 6. 2813, 022 01 Čadca 
2. Alena Mosorová, u Sihelnika sfip. č. 2813, 022 01 Čadca 
3. Ing. Jaroslav Kormanec, Vysoká nad Kysucou súp. 6. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Ostatným Ilčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. 
C KN 4184, 4186 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhld§kou podra § 61 ods. 4 
stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
4. Mst Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
5. MsÚ Čadca, referát dopravy 

Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledny 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	 

I 

2•1) MESTOtAP 	 
Pečiatka a podpis orgáriu, kripotvrdzuje  Vtytv  sem a zvesenie 
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