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OZNÁMENIE .....
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO ~ONANIA,'Ô'ZAéATÍ SPOJENÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAV ANIA

Mgr. Eva Kubašková, J. Kollára 2456110, 022 01 Čadca,
Jozef Podolák, Stará Bystrica 190, 023 04 StaráBystrica.: ".' "

\>"'-'; ..>;:' ' .. ','-'.:
(ďalej len "stavebník") dňa 26.08.2014 podal žiadosť o vydánie stavebného povolenia na stavbu:

Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. Č. 8924 v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, po uskutočnenom stavebnom konaní rozhodnutím č.j. VD/4291/2014/St zo dňa
08.12.2014 predmetnú stavbu rodiného domu povolilo. Okresný úrad Žilina, odboru výstavby
a bytovej politiky (d'alej len OÚ Žilina - OVBP) rozhodnutím Č. OU-ZA-OVBP2-2015/009533-lIPál
zo dňa 23.03.2015 zrušil rozhodnutie Mesta Čadca č.j. VD/429112014/St zo dňa 08.12.2014 a vec
vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

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

nepodpivničený, prízemný, bez využitia podkrovia na obytné účely. Strešná konštrukcia bude sedlová.
Z juhovýchodnej strany je navrhnutá vonkajšia krytá terasaPrístup na stavenisko a do budúcej stavby
je po jestvujúcej miestnej komunikácii. Rodinný dom bude. napojený na elektrickú energiu
novonavrhovanou NN prípoj kou, odkanalizavaný do verejnej kanalizácie, napojenie na vodu z
verejného vodovodu. Vykurovanie ústredné, zdroj tepla bude kotol na tuhé palivo.

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 deň

17.09.2015 (štvrtok) o 9.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, L poschodie, Č. dverí 18 - malá zasadačka.

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 navrhnút' ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
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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
byť.

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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Doručí sa:

Účastníci konania
1. Mgr. Eva Kubašková, J. Kollára súp. Č. 2456/1 Ol 02201 Čadca
2. Jozef Podolák, Stará Bystrica súp. Č. 190, 023 04 Sta:r:.~_~ystdca.
3. František Chrastina, A. Bernoláka súp. Č. 2051/4, 022 'Ól Čadca

Ostatným účastníkom konania, známym aj neznámym. spoluvlastníkom pozemkov parc.č.
C KN 8923, C KN 8925 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 ·dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 10 57 Žilina
6. Stredoslovenská 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 byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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