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OZNAMENIE 
0 SPOJENi ÚZEMNÉI-10 A STAVEBNÉ110 KONANIA A 0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA 

Pavol Privara, Hurbanova 2292/15, 022 01 Čadca, 
Jarmila Privarová, Hurbanova 2292/15, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 26.06.2019 podali žiadost' o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinny dom 

na pozemkoch register "C" parc. č. 5709/1, 5710/1, 5714/2, 5708/1 v katastrálnom územf Čadca. 
Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebne konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
oznamuje podFa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územneho konania so stavebnym konanim a 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Ked'že 
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosf poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhnutej stavby, upúšt'a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 
a miestneho zisfovania. 

fIčastnici konania môžu svoje námietky podat' do 

14 dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 

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 považovane ich stanovisko za kladné. 
Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradnych dni (Mestský úrad Čadca, I. poschodie - č. dveri 115). 

Očastnici konania sa môžu pred vydanfrn rozhodnutia vyjadrif k podkladom rozhodnutia, pripadne 
navrhnút' ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konanf alebo pri 
preroldivani územneho plánu zóny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú moc 
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 
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Toto oznámenie musi byt' vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledný deň  
vyvesenia je dilom doručenia.. 

• C fij  Vyvesené dria: 	 • Zvesene dria: 	  

MESTO ČADCJI 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Pavol Privara, Hurbanova sap. č. 2292/15, 022 01 Čadca 
2. Jarmila Privarová, Hurbanova súp. č. 2292/15, 022 01 Čadca 
3. Lukáš Kordek, Svrčinovec súp. č. 131, 023 12 Svrčinovec 
4. Michaela Kordeková, Hurbanova súp. 6. 2292/15, 022 01 Čadca 
5. Ján Matys, Čadečka súp. č. 3135, 022 01 Čadca 
6. Jana Matysová, Čadečka súp. 6. 3135, 022 01 .Čadca 
7. Ján Murčo, Čadečka sap. 6. 652, 022 01 Čadca 
8. Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou slap. č. 1162, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
/projektant, stay. dozor/ 
9. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nárnestie SNP súp. č. 8, 975 66 Banská Bystrica 
10. vlastnici pozemkov parc. 6. CKN 5705, 5706 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra 
§ 36 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknute orgány 
11. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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