
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, lizemneho plánovania, stavebneho poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/2593/2019/St 	Straková/4302231 	13.06.2019 

OZNAMENIE 
0 SPOJENI ĹJZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATI SPOJENÉHO KONANIA 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Martin Zbončák, Chalupkova 156, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 22.05.2019 podal žiadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. 6. 8693, 8694 v katastrálnom území Čadca. 

Uvedeným driom bolo začaté spojené Uzemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinny dom bude nepodpivničeny, 
prizemny, bez obytnčho podkrovia, zastrešený sedlovou strechou. K stavbe sa zriadi elektrická NN 
pripojka, vodovodná pripojka z verejného vodovodu, kanalizačná pripojka, ktorá bude zailstená do 
žumpy, plynová pripojka. Pristup je z jestvujUcej miestnej komunikácie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Uzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny 
zákon"), oznamuje podFa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného ilzemného a stavebného konania a 
sUčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zistovanim na dal 

09.07.2019 (utorok) o 10.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom Urade v Čadci, I. poschodie, č. dverf 117 - maid zasadačka. 

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

Ĺ1častnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhnilf ich dopinenie na Mestskom drade v Čadci počas laradných dni. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt. 
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Ak Si niektorý z fičastnfkov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú 
moc toho učastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

Stavebnik najneskôr ku driu ústneho pojednávania doloži k žiadosti: 
• Vyriatie pozemku z PPF, ktoré vyddva Okresný úrad Čadca — pozemkový a lesný odbor, 
• Stanovisko SEVAK, a.s., k vodovodnej pripojke, 
• Projekt elektrickej pripojky odsúhlasený správcom SSD, a.s., Žilina 
• Sahlas so zriadeni malého zdroja znečistenia ovzdušia, ktory vydáva mesto Čadca, odd. 

životného prostredia. 
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Ing. Mi n Ę  URA 
primáto mesta 

Dora& sa: 

Očastnici konania 
1. Martin Zbončák, Chalupkova sup. č. 156/26, 022 04 Čadca 
2. Ing. František Byrtus, Kalinov sup. č. 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Emilia burnikovd, H. Meličkovej sup. č. 2991/28, 841 05 Bratislava - Karlova Ves 
4. I:Jčastnfkom konania, známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozemkov register „C" pac.č. 8711 

v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného zdkona, 
vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu 

Dotknuté orgány 
5. Ms1:J Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
6. Mst1 Čadca, referk dopravy 
7. Okresny úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. č. 95, 022 01 Čadca 
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sup. č. 1960, 010 57 žilina 
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENt 
14 

_ZVESENE DŇA. 	  
f'77  

MESŢo (4c 

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potv-rdzuje:Niývtsenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, as., Čadca 
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