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Nage čfslo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/483/2019/Ja 	Ingiaroš/4302231 	22.03.2019 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi OZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE iJSTNEHO POJEDNAVANIA 

Adrián Grapa, MUDr. Hálka 1223, 023 02 Krásno nad Kysucou 

(d'alej len "navrhovater") podal cifía 18.01.2019 návrh na vydanie tizemného rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

Rodinné domy a pristupovi komunikácia 

na pozemkoch register "C" parc. Č. 8602/2, 8602/3, 8603, 8608, 8610/1, 8610/2, 8623/1, 8624, 8625/1 
v katastrálnom fizemf Cadca. Uvedeným dilom bolo začaté fizemné konanie. 

Mesto Cadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerif neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v allade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým 
orgánom a organizáciám, ako aj známym íičastnikom konania a síičasne nariad'uje za fičelom 
prerokovania tohto návrhu fistne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deň  

16.04.2019 (utorok) o 9:00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom firade v Cadci, I. poschodie - č. dveri 117 (malá zasadačka). 

Ijčastnici Azemného konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri fistnom pojednávanf, inak sa 
na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska dotic.nuté orgány a organizácie. 
Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunaj§om stavebnom drade počas 
Aradných dni (Mestský úrad tadca, I. poschodie - č. dveri 115). 

Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne navrhnúť  
ich dopinenie. 

Ak si niektorý z Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložiť  pisomma 
pinú moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Toto oznámenie mug byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Dora& sa: 

Očastnici konania 
1. Adrian Grapa, MUDr. Hálka súp. č. 1223, 023 02 Krásno nad Kysucou 
2. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 8626/2, 8607, 8604, 8602/1, 8601, 8600, 8611, 8618 v k.ú. Čadca 
- doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
3. MsÚ Čadca, referk dopravy 
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava 
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava 
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
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