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OZNÁMENIE
~:'.:::-~'!",~" '., ".-

O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

PharmDr. Antonín Kozák, Podzávoz 2715, 022 01 Čadca,
Mgr. Vlasta Kozáková, Podzávoz 2715,02201 Čadca

(ďalej len "navrhovatel"') podali dňa 28.04.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

Rodinný dom

na pozemkoch register "C" parc. č. 14008, 14009 'Íl katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:
projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu s 3 bytovými jednotkami
stavba bude mať 1 podzemné podlažie, 1 nadzemné podlažie a podkrovie
stavba bude pôdorysných rozmerov 18,45 x 13,80 m

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, že v hore uvedenej veci podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spája územné konanie so
stavebným konaním. Súčasne upozorňuje, že pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu navrhovanej
stavby na uvedenom pozemku vyplývajú tieto požiadavky:

1. Polohové a výškové pomery:

stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. Č. CKN 14008, 14009 v k.ú. Čadca podľa situácie,
ktorá je súčasťou PD

pôdorysné rozmery navrhovanej stavby sú 18,45 x 13,80 m

porovnávacia rovina: ± O,000 m = úroveň podlahy 1.NP

výška hrebeňa strechy v úrovni: + 9,240 od ± 0, 000

úroveň upraveného terénu: - 0,200 až -3,010 od ± 0, 000
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2. Napojenie stavby na inžinierske siete:

zásobovanie vodou - navrhovanou vodovodnou prípojkou z vŕtanej studne navrhovanej na
pozemku

odvádzanie splaškových vôd - navrhovanými kanalizačnými prípojkami do 3 samostatných žúmp
(osobitne pre každú bytovú jednotku)

vykurovanie - zdrojom tepla bude automatický liatinový kotol na tuhé palivo (peletky, drevo)
umiestnený v kotolni na 1.PP

Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobreznámea žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle §6T "'óds:2' stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zist',ovania.· ';:',;

Účastníci konania môžu svoje námietky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiťsvoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákorih';btide'považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - Č. dverí 16). .

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolísvojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 1\).:.~..: ~j~~_____ Zvesené dňa: .
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Doručí sa:

Účastníci konania
1. PharmDr. Antonín Kozák, Podzávoz súp. č. 2715, 022 01 Čadca
2. Mgr. Vlasta Kozáková, Podzávoz súp. č. 2715, 022 01 Čadca
3. Vladimír Mucha, Milošová súp. č. 496, 022 01 Čadca
4. Ing. Ján Rebroš, Májová súp. č. 2118, 022 01 Čadca /projektant/
5. Marcel Strýček, Chalúpkova súp. č. 15511,02204 Čadca
6. vlastníci pozemkov parc. č. CKN 14005/2,14010,14013 v k.ú. Čadca- doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknuté orgány
7. MsÚ Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčiankesúp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
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