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ESTO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI

oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb

M

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
VD/3040120 16/St

Vybavuje/linka
Strakovál4302231

V Čadci dňa
05.05.2016

o SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA
A NÁ.RIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Ján Zatloukal, Drahošanka 1598, 022 01 Čadca:'

(ďalej len "stavebník") dňa 26.04.2016 podal žiadost' o vYd~~ie st~vebného povolenia na stavbu:

Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. Č. 9592/33 v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude

nepodpivničený, prízemný, bez obytného podkrovia, zastrešený pultovými strechami s opačným
sklonom strešných rovín. Prístup na pozemok a do budúcej stavby je po jestvujúcej miestnej
komunikácii. Stavba bude odkanalizovaná do žumpy, zásobovaná vodou vodovodnou prípojkou zo
studne, elektrická energia elektrickou NN prípojkou z jestvujúcich verejných rozvodov.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneníneskorších 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 deň

01.06.2016 (streda) 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, Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom ústneho
pojednávania, 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, vyjadriť sa kjeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'.
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento ~sí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

~l~:~r~WMESTO ČADCA.
. '-61- '.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Ján Zatloukal, Drahošanka súp. č. 1598,022 01 ..Čadca
2. Patrik Kulla, Drahošanka súp. č. 3054, 022 01 Čadca...
3. Jaroslava Kullová, Drahošanka súp. č. 3054, 022 01 Č~&a
4. Ing. Ján Rebroš, Májová súp. č. 2118/23,02201 Čadca

Ostatným účastníkom konania známym aj neznámym vlastníkom pozemkov register "C" parc.
Č. 9592/1 v katastrálnom území Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,02201 Čadca
6. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O 1O 47 Žilina

Ostatní
7. MsÚ Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: {.r/~(ŕ. . Zvesené dňa: .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potv~-'i-:-;w~m~rte-~, .
1.:.,.
l' .•.~.~
\ t i.t,

i

-61-

Tel.: 0411433'2301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 DlČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol


