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Vec 
Miestna komunikácia v miestnej časti U Capka na pozemkoch v katastrálnom fizemf Čadca 
a Horelica - oznámenie o začati konania o zmene druhu pozemku 

Okresný Arad Čadca, pozernkový a lesný odbor ako prislušný správny orgán štátnej správy 
podra § 23 pfsm. b) zákona 6. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívani pornohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znenf neskoršich predpisov (d'alej len 
„zákon") v sálade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o sprAvnom konanf v zneni neskoršich predpisov 
oznamuje začatie konania na základe podanej žiadosti dria 07.11.2019 Mestom Čadca, Námestie 
slobody, Čadca vo veci zmeny druhu pornohospodárskeho pozemku v katastrálnom území 
Čadca. 

Mesto Čadca podalo dria 07.11.2019 žiadosf o zmenu druhu pornohospodárskeho pozemku 
trvalý trávny porast, orná pôda, záhrada na zastavanú plochu pre existujítcu miestnu 
komunikáciu v časti U Capka v katastrálnom územf Horelica na časti pozemkov C KN 308/1, 
309/2, 317/2 pre novovytvorené parcely CKN 308/4, 309/4, 317/3 o celkovej výmere 224 m2  a 
v katastrálnom ázemf Čadca na časti pozemkov C KN 10144/1, 10144/2, 10145/32, 10145/28, 
10145/26, 10148/1, 10177/5, 10179/4, 10179/3, 10179/1, 10181/4, 10181/3, 10181/6, 10181/5 
pre novovytvorend parcely C KN 10144/5, 10145/39, 10145/40, 10145/43, 10148/6, 10177/10, 
10179/4, 10179/5, 10181/4, 10181/3, 10181/5 o celkovej výmere 952 m2. 

Ijčastníci konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na Okresnom firade Čadba, 
pozemkovom a lesnom odbore počas úradných dnf a môžu sa pred vydanim rozhodnutia 
vyjadrit' k jeho podkladom do 10 did od doručenia tohto oznámenia. 
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Doručuje sa: 
1. Mesto Čadca, Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca 
2. Národná diarničná spoločnosf, Daravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
3. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 
4. Mestský Arad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca — na vyvesenie 
5. ostatným fičastníkom konania verejnou vyhláškou 

pozE)nikov:v 	ofi';-2or 

' 

RNDr. J oslav Knapec, PhD. 
vedfici odbor 

Toto omámenie o začati konania o zmene druhu pozemku má povahu verejnej vyhlášky 
podfa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov. Bude 
zverejnené po dobu 15 dni na firadnej tabuli OU Čadca, PLO a firadnej tabuli Mestského úradu 
Čadca a na stránke okresného firadu: www.minv.sk  
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