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VEC
Konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách.
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Mesto Čadca, ako príslušn)! stavebný úradpodľa' §',n'7 zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení
(stavebn)! zákon), na základe miestnej obhliadky zistilo, že stavebnik zrealizoval: terénne úpravy bez
predchádzajúceho povolenia 'stavebného úradu. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca zahájilo konanie
podľa § 88 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 14566,
1456711, 14575/2, 14575/4, 14575/8, 14575/9, 14575/10, 14575111, 14575112, 14575/13, 14575114,
14575115,14575/16,14575117,14575/24,14576,14577, 14578, H579, 14580, 14581 v k.ú. Čadca
(pozemky medzi železničnou traťou, Čerňankou, a y:en~.ino\,.l:l)čelovou komunikáciou) a vyzvalo
stavebníka: Jozef Kondek A. Hlinku 16. 022 OJ Čadca,' aby predložil doklady otom, že dodatočné
povolenie terénnych úprav nie Je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom
a osobitnými predpismi.

Stavebník stavebnému úradu požadované doklady predložil. Na základe predložených
dokladov stavebný úrad konštatuje, že dodatočná legalizácia terénnych úprav nie je v rozpore s
verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi

Mesto Čadca na prerokovanie dodatočného povolenia terénnych úprav nariaďuje ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

2.1.07.2014 o 09.00 hod.
na Mestskom úrade v Čadci, malá zasadačka - 1. poschodie Č. dv. 18.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov na tunajšom úrade počas
úradných dní, najneskôr pri ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky
uplatniť najneskôr pri ústnorn konaní, inak sa na ne 'neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebn)' úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Stavebník najneskôr na ústnorn konaní predloží projektovú dokumentáciu vykonaných
terénnych úprav a kladné stanoviská:
• Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy, odbor

dráhový stavebný úrad Bratislava,
• Železníc Slovenskej republiky,
• Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina,
tt Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia.a.s.Ýilina
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Jozef Kondek, A.Hlinku súp. Č. 16,022 Ol Čadca
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. č. 104, O l O O l Žilina
4. Železnice Slovenskej republiky, Odbor expertízy, Klemensova súp. Č. 8, 813 61 Bratislava

akol'ko sa jedná o rozsiahle územie s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní n~~radnejJablili. Mestského úradu v Čadci .
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Dotknuté orgány
5. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový
stavebný úrad, Námestie Slobody súp. Č. 6, 810 05' Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru/v;:8adcú.;Ändreja Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol
Čadca
7. Okresn)! úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 Ol Čadca
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesn)! odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 Ol Čadca
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 Ol Čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
ll. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia stredného Váhu L, 020 01 Nimnica
12. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
13. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditel'stvo Žilina,!. mája súp. Č. 34, O l O O l Žilina
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