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MES TO CADCA
MESTSKÝ tRAD V Č ADCI
oddelenie vystavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/1037/2019/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
12.02.2019

OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZE1VINt110 A STAVERNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA
A NARIADENIE iTSTNEHO POJEDNAVANIA

Vladimir §tetiar, Okružná 153/52, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 08.02.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom
na pozernkoch register "C" parc. č. 12286, 12287 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedenym diiom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a
stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny zákon"),
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebnym konanfm,
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na
deŕi
12.03.2019 (utorok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvanych na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - 6. dveri 117 (malá zasadačka).
fJčastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznátnif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bide považované ich stanovisko za kladné.
fJčastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dnf (Mestský úTad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115).
Očastníci konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhn&
ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnene v fizemnom konani alebo pri
prejednávanf Azemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastnfkov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť pisomnú pinú moc
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto oznámenie musi byt' vyvesenč na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dŕia:
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Pečiatka a podpis orgdnu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zv enie oznámenia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Vladimir Štetiar, Okružná súp. č. 153/52, 022 04 Čadca
2. Ing. Jan Vojtek, Májova sap. č. 1144, 022 01 Čadca
3. vlastnici pozemkov parc. č. CICI•1 12285, 12288, 12289 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. Ms0 Čadca, referát dopravy
6. Okresný úrad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Paldrikova súp. č. 95, 022 01 čadca
7. Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 žilina
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VOB, a.s., Cadca
Fax: 041/4302218
Dlt: 2020552974 Z. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Cadca, Nfunestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

