
MES TO CADCA 
MESTSKÝ ĹTRAD V ČADCI 

oddelenie vy,stavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čfslo/zo dria Nage čislo 	 Vybavujeflinka 	V Čadci dria 
VD/1179/2018/Mu 	 Ing.Murčová/4302214 	27.02.2018 
č.zázn. VD/6159/2018/Mu 

OZNAMENIE  
o SPOJEM ÚZEMNÉI-10 A STAVEBNÉI-10 KONANIA, 

0 ZAČATi SPOJENÉI-10 KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Agnesa Rebrogová, Čadečka 523, 022 01 Čadca 
(d'alej len "stavebnik") dňa 09.02.2018 podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" pare. č. 6208/6, 6208/4 v katastrálnom lazerni Čadca. Uvedeným dňom bolo 
začate spojene územne a stavebne konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný larad prislušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebneho zákona spojenie územného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
sUčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ilstne pojednávanie spojene s miestnym 
ziseovanim na deň  

28.03.2018 (streda) o 09.00 hodine 
so stretnutfm pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 18. 

1:Jčastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnie najneskôr pri tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadae. V rovnakej lehote môžu oznárnie svoje stanovisko 
dotknuté orgány a organizácie, inak podFa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovane ich 
stanovisko za kladne. ĹIčastrifci konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
Mestský Urad, I.posch. č.dv.15). 

Poučenie: 
ĹJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom. prfpadne 

navrhmat' ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnene v ilzemnom konani alebo 
pri prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložie pisomnU pima 
moc toho Učastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

- -- 
Ing. Milan GURA 

primátor mesta 
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Doruči sa: 

tčastnici konania 
1. Agnesa Rebrošová, Čadečka síip. č. 523, 022 01 Čadca 
2. Ing. František Čimbora, Struhy síip. 6. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. vlastnici susedných pozernkov a stavieb - parc. 6. CKN 6210/2, 6210/1, 6208/3, 6211, 6208/1, 6207, 
6208/5 v k.ú. Čadca 
4. Žilinský samosprivny kraj, Komenského slap. č. 48, 011 09 Žilina 

Nakorko susedné pozemky nemajíi založené LV, potencionálnym vlastnikom týchto pozemkov sa 
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. 
Oznámenie mug byt' vyvesene po dobu 15 did na Aradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát 'Čadca, Palárikova súp. 6. 
977, 022 01 Čadca 
6. Okresný larad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácif, Palárikova súp. č. 91, 022 01 
Čadca 
7. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
9. Stredoslovenská energetika - Distribíicia, a.s., Pri Rajčianke síip. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie mug byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný defi 
lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 
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