MES TO

Č ADCA

MESTSKÝ tRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/1418/2019/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
28.03.2019

OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉI-10 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA
Marián Švik, A. Bernoláka 2609/29, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 04.03.2019 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. č. 9742 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
spojené Azemné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako stavebný ilrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerif neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
oznamuje podFa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konanim,
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a silčasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym ziseovanim na
dal
25.04.2019 (gtvrtok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - 6. dveri 117 (malá zasadačka).
Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnie najneskôr pri tomto pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadae. V rovnakej lehote môžu oznámie svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnue do podldadov rozhodnutia na tunajšom stavebnom Arade počas
firadných dní (Mestský ilrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115).
Učastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrie k jeho podkladom, pripadne navrhnile
ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v Azemnom konani alebo pri
prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadae.
Ak si niektorý z iačastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musf predložif pisomml plral moc
toho i:ičastnika konania, ktorý sa dal zastupovae.

Ing. Mila URA
primátor mesta

t.sp. VD/1418/2019/Ja C.z. VD/7854/1418/2019/Ja
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Toto oznámenie musi byf vyvesené na nradnej tabuli meta na dobu 15 dni, poslednS, deft
vyvesenia je Mum doručenia.
Vyvesené dria:

,i,4

Zvesené dria:

; 1 t.

i Ai .4j YESTO CvADC. I
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
•••,
Dorn& sa:
Očastníci konania
1.Marian Švik, A. Bemolika súp. 6. 2609/29, 022 01 Čadca
2. Ing. Vladimir Klus, Drahošanka súp. č. 1101, 022 01 Čadca
3. Marcela Klusová, Drahošanka súp. Č. 1101, 022 01 Čadca
4. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca /projektant/
5. vlastnici pozemkov parc.č. CKN 9743, 9738/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra
§ 36 ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány
6. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Ms0 Čadca, refer& dopravy
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 2ilina
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