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V Čadci dňa
20.02.2018

OZNAMENIE
0 ZAČATi ÚZEMNÉ110 KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Ing. Vladimir Homola, Milogovi 1268, 022 01 Čadca,
Terizia Homolovi, Milogová 1268, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater") podali dňa 17.01.2018 navrh na vydanie územného rozhodnutia využiti
úzerrmia na:
Terčnne ňpravy
na pozemku register "C" parc. č. 8515, 8516 v katastrálnom fizemi Čadca.
Uvedeným Mom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Predmetom využitia Uzemia je realizácia terénnych Aprav za Učelom vyrovnania terénnych
depresii a svahových nerovnostf. Terénne Apravy budú spočivať v nasype nekontaminovanej zeminy
pochadzajíicej z výkopových prac stavby diarnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Zemina sa bude
ukladať po vrstvách, ktoré sa budil zhudiovať vibračným valcom. Po zhutneni sa na navážku navezie
ornica v minimalnej vý§ke 30 cm. Pri realizácii terénnych nprav zostane zachovaný od koryta
Milo§ovského potoka pas 10 m široký bez navažky zeminy. Zachovanim tejto rezervy od vodného
toku zostane zachovaný breh, brehový porast a nebude dochadzať k splavovaniu hlinitých častf do
vodného toku. Upravený pozemok sa zatrávni a jeho svah sa spevni výsadbou pôvodných drevin (napr.
vŕba).
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v sUlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie ilzemného konania
dotknutým orgánom a organizaciam, ako aj známym Ačastnfkom konania a súčasne nariad'uje za
Ačelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na dal
16.03.2018 (niatok) o 9.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom íuude v Čadci, I. poschodie, č. dyed 117 - maid zasadačka.
Očastinci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif pred Mom ústneho
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote
môžu oznámiť svoje stanovisko doticnuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného
zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
pripadne navrhníiť ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas Aradných
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Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konanf neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
bye.
Ak Si niektory z Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložie pisomml pinú
moc toho ričastnika konania, ktory sa dal zastupovae.
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Doruči sa:
ĹIčastnici konania
1.Ing. Vladimir Homola, Milošová súp. 6. 1268, 022 01 Čadca
2. Terézia Homolová, Milošová súp. 6. 1268, 022 01 Čadca
3. PhDr. Eva Kopačková, Podzávoz síip. 6. 2977, 022 01 Čadca
Ostatným fičastnikom konania známym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C" pare.
6. 7485, 8514, 8518/1, 8517/2 v katastrálnom Azemf Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
podra § 36 ods. 4 stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na íradnej tabuli
Mestsk6ho firadu v Čadci.
Dotknuté orgány
4. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
5. Okresny úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. 6. 95, 022 01 Čadca
6. Slovensky vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešeany, Nábrežie I. Krasku slap. Č. 3,
921 80 Piešeany

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potVidzuj6— esenie zvesenie
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