MESTO CADCA
MESTSKÝ 'AZAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/4684/2017/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
16.08.2017

OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZENINÉ110 A STA'VEBNEHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJEA110 KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Mgr. Peter Bytčanek, Raková 1447, 023 51 Raková
(d'alej len "stavebnik") dňa 27.06.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom s polyfunkciou Č. 2040 - nadstavba a pristavba
na pozemku register "C" pare. č. 690 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedenym Mom bolo začaté
spojené fizemné a stavebné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o eizemnom plánovani a
stavebnom poriadlcu (stavebný zákon) v meni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
omamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebnym konanim,
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného fizemného a stavebného konania a sučasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanfm na
deň
12.09.2017 (utorok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvanYch na Mestskom drade v Čadci, I. poschodie - 6. dveri 18 (malá zasadačka).
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom firade počas
Aradných dni (Mestský eirad v Čadci, I. poschodie — č. dverf 16).
Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podldadom, pripadne navrhmIť
ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnene v eizemnom konani alebo pri
prejednávani fizemného plánu zemy sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si nielctorý z eičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť pisomml pinfi moc
toho fičastnika konania, ktory sa dal Zastupovať.
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Toto oznámenie mug' byr vyvesenč na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledn y' deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves

a zvesenie oznámenia.

Donal sa:
tčastníci konania
1.Mgr. Peter Bytčanek, Raková súp. č. 1447, 023 51 Raková
2. Ing. Jozef Kubanka, Hurbanova slap. č. 208/64, 022 04 Čadca /stavebný dozor/
3. Ing. arch. Stanislav Sýkora, Sládkovičova súp. č. 2876/2a,'022 01 Čadca /projektant/
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, Homá slap. 6. 2483, 022 01 Čadca
5. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta súp. 6. 9, 975 99 Banská Bystica
6. vlastnici pozemku parc. č. CKN 707/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhaškou podra § 36
ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány
7. Ms0 Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku sítp. č. 4, 022 01 Čadca
9. Regionálny larad verejného zdravotruictva, Palárikova sfip. č. 1156, 022 01 Cadca
10.Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., Bôrická cesta síip. č. 1960, 010 57 Žilina
11.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská slap. 6. 28, 817 62 Bratislava
12.Stredoslovenská energetika - Distribíicia, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina
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