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OZNAMENIE
o SPOJENÍ

ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPO.JENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Vincent Gabriš, Horelica 510, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník") dľí.a05.04.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Odstavná plocha a oplotenie
na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 v katastrálnom území Horelica. Uvedeným dľí.ombolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
predmetom projektovej dokumentácie je stavba odstavnej plochy a oplotenia na pozemkoch parc.
Č. 1042, 1045 v lc. Ú. Horelica
odstavná plocha bude riešená ako spevnená plocha s povrchom z hutneného kameniva, odvodnená
bude do jestvujúceho rigóla a bude slúžiť na parkovanie vozidiel stavebníka do 3,5 t
oplotenie pozemku bude riešené oceľovými stlpikmi s pletivom kombinované s gabiónovým
múrom
prevýšenie cesty a jestvujúceho terénu na riešených pozemkoch bude riešené násypom zeminy do
úrovne chodníka
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním,
podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne
nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deľí.
30.05.2017 (utorok) o 9:00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - Č. dverí 18 (malá zasadačka).
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dní (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie - Č. dverí 16).
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Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať .
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primátor mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia ..
Vyvesené dňa: ...
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves~

..~vesenie oznámenia.

Doručí sa:
Účastníci konania
l. Vincent Gabriš, Horelica súp. č. 510, 022 O l Čadca
2. Martin Capek, Horelica súp. č. 74,022 Ol Čadca
3. Jana Capková, Horelica súp. Č. 74,022 Ol Čadca
4. Ing. Peter Časnocha, Čierne súp. Č. 739, 023 13 Čierne /projektant/
5. Miroslav Rabik, Horelica súp. Č. 46, 022 Ol Čadca
6. Jozefína Rabiková, Horelica súp. Č. 46, 022 Ol Čadca
7. Vlastimil Stŕalka, Olešná súp. Č. 229, 023 52 Olešná
8. Marcela Stŕalková, Olešná súp. Č. 229, 023 52 Olešná
9. Jana Zuščáková, Horelica súp. Č. 71, 022 Ol Čadca
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa súp. Č. 104, O 10 O l Žilina
ll. vlastníci pozemku parc.č. CK 1036/1 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa
§ 36 ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,022 Ol Čadca
13. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp.
011 95 Žilina
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