
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2034/2018/Ja 	 V Čadci dňa 08.11.2018 

ROZHODN UTIE 
0 ZASTAVEM ĹJZEMNÉ110 KONANIA 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizerrmom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný &ikon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
podra § 35 ods. 3 stavebného zákona 

zastavuje 

fizemné konanie začaté dim 10.04.2018 podanim návrhu na rozhodnutie o umiestneni stavby 

Radový dom 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 v katastrálnom Azemi Čadca, ktorý 
podali 

Anton Oldňank Okružná 720/70, 022 04 Čadca, 
Barbora Oldňanikovi, Okružná 720/70, 022 04 čadca 

(d'alej len "navrhovater"). 

Odavodnenie: 

Navrhovater diia 10.04.2018 podal návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby „Radový dom" na 
pozemku register "C" pare. Č. 13468/6 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným dflom bolo začaté 
fizemné konanie. Stavebný Arad vyzval navrhovatera na odstránenie nedostatkov návrhu v lehote do v 
lehote do 7 dill odo di% doručenia tejto výzvy a sfičasne podra § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konanf (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov konanie prerušil. Zároveŕl navrhovatera 
upozornil, že fizenuié konanie v predmetnej veci bude zastavené, pokiar nedostatky v určenej lehote 
neodstráni. 

Nedostatky návrhu neboli v stanovenej lehote odstránené, t.j. neboli doložené: 

1. stanoviská doticnutých organov: MsĹJ Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva; Ms0 Čadca - refer& dopravy; OĹJ Čadca - odbor starostlivosti o životné prostredie; 
OĹJ Čadca - pozeinkový a lesný odbor; SEVAK, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Stavebný Arad z toho diivodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf možno podať  
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v eadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 adca/. V nnysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znenf je 
toto rozhodnutie preskamaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

Rt4t,
6 

 

0 

44/10 

 

ng. M.  GURA 
primi or mesta 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: 	2"g 	 Zvesené dŕia: 	  
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese e a zvesenie rozhodnutia. 

Doruel sa: 

Učastnici konania 
1. Anton Olegňanik, Okružná slap. Č. 720/70, 022 04 Čadca 
2. Barbora Olegňanfková, Okružná súp. Č. 720/70, 022 04 Čadca 
3. Margita Kyzeková, M.R.Štefánika súp. č. 2556/36, 022 01 Čadca 
4. Pavol Oravec, U Hlugka súp. č. 2572, 022 01 čadca 
5. vlastnici pozemku pare. č. CKN 13468/2 vk.a. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 42 
ods. 2 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
6. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Msti Čadca, referát dopravy 
8. Okresný firad tadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Paldrikova sň.p. Č. 91, 022 01 Čadca 
9. Olcresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paldrikova sfip. Č. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Beirickd cesta sfip. 6. 1960, 010 57 2ilina 
11. Stredoslovenská distribučnk a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 2ilina 

Tel.: 041/4332301-4 	Ito: 313971 	Bankove spojenie: VÚB, a.s., Čadca 
Fax: 041/4302218 	DI6: 2020552974 	Z. 	7224-322/0200 
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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