
MES TO CADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemného plimovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/2842/2018/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	11.06.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ĹTZEIVINÉHO A STAVEBNÉ110 KONANIA A 0 ZAČATI SPOJENÉ110 KONANIA 

Tibor Kulla, Podziivoz 3165, 022 01 Čadca
'  Miroslava Kullovi, Podzfivoz 3165, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 06.06.2018 podali žiadosť  o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

Pristrešok pre osobný automobil so skladom 

na pozemku register "C" pare. Č. 7281 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným dŕiom bolo začaté 
spojené územné a stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný firad 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"), 
omamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizenmélio konania so stavebným konanim a 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. KedIe 
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť  poskytuje dostataný podklad pre 
posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania. 

fičastníci konania môžu svoje ndmietky podat' do 

7 dill odo dňa doručenia tohto oznimenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote inCižu oznámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich stanovisko za kladné. 
tčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradných dni (Mestsky úrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115). 

fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k podkladom rozhodnutia, pripadne 
navrhnúť  ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v územnom konani alebo pri 
prerokúvanf územného plánu 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 ačastmla konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Toto oznimenie musi bye vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dmí, posledný deň  
vyvesenia je dňom dongenia. 

Vyvesené dria:  11(• 	1Y 	 Zvesené dria: 	  
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Pečiatka a podpis orgánu, ktor 'y potvrdzuje yyyešrue zvesenie oznámenia. 

Dolma sa: 

tčastnici konania 
1. Tibor Kulla, Podzávoz súp. č. 3165, 022 01 Čadca 
2. Miroslava Kullová, Podzávoz súp. č. 3165, 022 01 Čadca 
3. Miroslav Beleš, Podzávoz súp. Č. 3049, 022 01 Čadca 
4. Veronika Belešová, Podzávoz súp. Č. 3049, 022 01 Čadca 
5. Ing. Juraj Kordek, SNP silp. č. 738, 022 04 Čadca /projelctant/ 
6. vlastnici pozemku pare. Č. CKN 7280 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 
ods. 4 stavebného zákona 
7. Ing. Vladimir Golis, Gočdrová súp. Č. 252, 022 01 Čadca /stay. dozor/ 

Dotknuté orgány 
8. Mst1 Čadca, referát dopravy 
9. Olcresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor. Palárikova snp. 6. 95, 022 01 Čadca 
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