OBEC SVR Č INOVEC
Svrčinovec dŕia 17.05.2021

Č. j.: OU — 390/2021

OZNAMENIE
0 ZAČATi ÚZEMNE110 KONANIA A
NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA

Mesto Čadca, Námestie slobody 6. 30, 022 01 Čadca
v zastúpeni primátorom mesta — Ing. Milanom Gurom
(d'alej len "navrhovater") dŕia 13.05.2021 podal žiadost' o vydanie dzemnébo rozhodnutia na stavbu:
„RozhPachia Husárik"
na pozemku register "C" parc. 6. 13454/23 v katastrálnom lazemi Čadca. Uvedeným dŕiom bolo začaté
stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Objekt stavby rozhradne pôdorysných rozmerov 3,7 x 3,7 m a vyšky 18,22 m bude umiestneny
na pozemku p.č. CKN 13454/23 v k.ú. Čadca o výmere 35 m2 vyčleneného z p6vodného pozemku p.č.
CKN 13454/2 v k.11. Čadca podfa GP č. 226/2000 vypracovaného Ing. Annou Tomašcovou. Spodná
časf objektu do drovne +5,800 m bude zhotovená z debniacich tvaroviek hr. 300 mm a zostávajfica
časf do nrovne +5,800 m bude drevená.
Obec Svrčinovec, ako prislušný stavebný drad na základe určenia Okresného dradu Žilina,
odboru výstavby a bytovej politiky zo dŕía 23.06.2020, č. OU-ZA-OVBP-2020/028895-002, podra §
119 ods. 3 zákona č. 417/2003 Z.z., ktorým sa meni a dopiŕia zákon č. 50/1976 Zb. o nzemnom
plánovarn a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny
zákon"), oznamuje v súlade v súlade s ustanovernm § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného
konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym dčastnikom konania a sdčasne nariad'uje
za fičelom prerokovania tohto návrhu dstne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na dal
09.06.2021 (streda) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvanych na Mestskom drade v Čadci — malá zasadačka I. posch. č.dv. 117.
fIčastnici dzemného konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri dstnom pojednávani,
inak sa na ne nebude pribliadaf. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. f1častnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas
dradnych dni, najneskôr však pri ústnom konani.
Poučenie:
fJčastnici konania sa môžu pred vydanfm rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne
navrhmlf ich dopinenie.

Podra § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konani sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostuptiovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložiť
pisomnft pinú moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.

Mgr. Renáta Majch áková
starostka obce

Dorn& sa:
tastnici konania
1. Mesto Čadca, Námestie Slobody č. 30, 022 01 Čadca
2. Lesy SR š.p., Odštepný zdvod Čadca, Eudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Nakorko susedné pozemky (v bezprostrednom okolf stavby) nemajít založenč listy vlastnictva,
potencionálnim vlastnikom sa omámenie o začati tízemného konania doručuje verejnou vyhláškou §
42 ods. 2 stavebného zákona. Oznámenie musi byť vyvesené po dobu 15 dni na tíradnej tabuli
Mestského firadu v Čadci.

Dotknuté orgány
1.MstJ Čadca, referát dopravy
2. Okresnd riaditefštvo Hasičského a zachratutho zboru v Čadci, A.Hlinku 4, 022 01 Čadca
3. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
4. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
5. Regionálny itrad verejného zdravotnictva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
6. Dopravý firad, Letisko M.R.štefánika, 823 05 Bratislava
Prizvani:
1. Ing. Stanislav Mikovčák a kol., Archekta s.r.o., 17. Novembra 2868, 022 01 Čadca — projektant
Toto oznámenie musi byť vyvesen6 po dobu 15 dní sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deft
,lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
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