
MES TO CADCA 
MESTSKÝ ĹTRAD V ČADCI 

oddelenie výstayby, tízemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/4096/2018/St 	Straková/4302231 	17.09.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM iTZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Ján Chrastina, Hurbanova 2289/35, 022 01 Čadca, 
Elena Chrastinová, Hurbanova 2289/35, 022 01 Čadca, 
ktorých zastupuje Bc. Matej Chrastina, Hurbanova 2289/35, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dfía 07.09.2018 podali žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. 6. 5740/1 v katastrálnom fizeinf 'Čadca. 

Uvedeným dflom bolo začaté spojené Uzemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuj e: 
Projekt stavby rieši realizáciu rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude nepodpivničený, 

jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou. Zásobovanie vodou bude vodovodnou pripojkou 
z verejného vodovodu v štátnej ceste, odkanalizovanie kanalizačnou pripojkou zafístenou do verejnej 
kanalizácie v štátnej ceste, elektrická energia NN pripojkou z verených NN rozvodov. Pristup na 
pozemok je zo štátnej cesty 111/2012  Čadca-Čadečka. 

Mesto Čadca, ako stavebný Urad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Uzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podrä § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie íizemného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného fizemného a stavebného konania a 
saasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti Astne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deň  

12.10.2018 (piatok) o 9.00 hodine  

so stretnutfm pozvaných na Mestskom Arade v Čadci, I. poschodie, č. dveri 117 - malá zasadačka. 

Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif pred driom ústneho 
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote 
môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného 
zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 

Očastníci konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhntlf ich dopinenie na Mestskom firade v Čadci počas Aradných dni. 



Ing. Milan G ťA 
primátor mesta 

t.sp. VD/4096/2018/St - C.z. VD/35139/2018/St 	str. 2 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupilovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt' 

Ak Si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložit' pisomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 
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Doruči sa: 

fJčastnici konania 
1. Ján Chrastina, Hurbanova sfip. 6. 2289/35, 022 01 Čadca 
2. Bc. Matej Chrastina, Hurbanova sap. 6. 2289/35, 022 01 Čadca 
3. Elena Chrastinová, Hurbanova súp. č. 2289/35, 022 01 Čadca 
4. Jozef Dej, Čadečka súp. č. 587, 022 01 Čadca 
5. Veronika Dejová, Čadečka súp. č. 587, 022 01 Čadca 
6. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca 
7. Ing.arch Patrik Hlavina, Námestie E. Štúra súp. č. 2, 955 01 Toporčany 
8. žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. 6. 48, 011 09 

Žilina 

Ostatným účastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. 
C KN 5742/2 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v čadci. 

Dotknuté orgány 
9. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Palárikova súp. Č. 91, 

022 01 Čadca 
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesny odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledny deri lehoty 
vyvesenia je driom doručenia. 
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Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VUB, as., Čadca 
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	č. 	7224-322/0200 
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSC': 022 01 

E-mail: sekretariat(amestocadca.sk  
Internet: www.mestocadca.sk  
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