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OZNAMENIE 

0 ZAČATi ÚZEMNÉ110 KONANIA A NARIADENIEÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

lug. Štefan Privara, Milošová 1918, 022 01 Čadca, 
Mgr. Mária Privarová, Milošová 1918, 022 01 Čadca 

(d'alej len "navrhovater") podali dria 02.10.2017 návrh na vydanie dzemneho rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 v katastrálnom územi Čadca. 

Uvedeným chiom bolo začaté fizemné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Návrh rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinný dom je navrhnutý ako podpivničený, s 

dvoma nadzemnými polažiami, zastrešený valbovou strechou. Stavba bude zásobovaná vodou 
vodovodnou pripojkou zo studne, odkanalizovaná do žumpy, elektrická energia elektrickou NN 
pripojkou z verejnych rozvodov NN. Pristup na pozemok a do budficej stavby je po komunikácii 
111/2018 Milošová -Megofiky. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebneho zákona oznamuje začatie rizemnčho konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známyrn Ačastnikom konania a síičasne nariad'uje za 
fičelom prerokovania tohto návrhu Ustne pojednávanie spojene s miestnym zisťovanim na defi 

06.11.2017 (pondelok) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvanych na Mestskom Arade v Čadci, I. poschodie, č. dyed 18 - maid zasadačka. 

Učastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť  pred driom Astneho 
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 stavebnčho 
zákona bude považované ich stanovisko za Idadne. 

fJčastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrluulf ich dopinenie na Mestskom firade v Čadci počas Aradných drif. 

Podra § 42 ods. 4 stavebnčho zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktore neboli uplatnene v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnenč  mohli 
byt'. 
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Ak Si niektorý z fičastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musf predložif pisommi pinú 
moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovat. 
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Ing. Milan RA 
primitor mesta 

Dorn& sa: 

Dčastnici konania 
1. Ing. Stefan Privara, Milošová sítp. Č. 1918, 022 01 Čadca 
2. Mgr. Maria Privarová, Milošová súp. 6. 1918, 022 01 Čadca 
3. Mgr. Marián Golej, PhD., Novomestského stlp. č. 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
4. Mgr. Elena Golejová, J. Kiln. súp. č. 2585, 022 01 Čadca 
5. Jozef Jopek, SNP sfi.p. Č. 130, 022 04 Čadca 
6. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského slap. č. 48, 011 09 

Žilina 

Ostatným fičastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. 
C KN 14277/1 a CKN 14293/1 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podfa § 36 
ods. 4 stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 &if na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. Okresny larad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikácii, Palárikova stlp. č. 91, 

022 01 Čadca 
9. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznátnenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deri lehoty vyvesenia je (Rim doručenia. 

otey 
VYVESENt DSTA. 	  ZVESENt DŇA. 	  
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