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M EST

O

MESTSKÝ
oddelenie dopravy,

V áš list čísle/zo dňa

územného

ÚRAD

plánovania,

Naše číslo
V DI 1791 120 141M II

D C A

C A
stavebného
služieb

V ČADCI
poriadku,

výstavby,

Vybavujellinka
lng.Mllľčová/4302214

rozvoja mesta a

V Čadci dňa
15.04.2014

OZNÁMENIE
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉiIO--KONANIA, O ZAČATÍ
, .SPOJENÉHO KONAN{A
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Jozef Letko, Kollárova 2665/26
(ďalej len "stavebník") dňa 20.03.2014

podal žiadosť o vydanie stavebného

povolenia

na stavbu:

Oplotenie
na pozemku register "C" parc. Č. 1061711,10618/1,10619/1
dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

v katastrálnom

území Čadca. Uvedeným

Predmetom projektovej dokumentácia je oplotenie. Oplotenie pozemkov je navrhnuté plotom z
pletiva na stÍpikoch. StÍpiky na západnej, južnej, východnej a časti severnej strany pozemkov vedľa
parcely 10617/2 sú osadené do základových
pätiek, Na severnej strane smerom na východ od vjazdu
na pozemok až po parceiu 10634 budú stÍpiky oplotenia osadené na prefabrikáty spevňujúce terén
pozemku. Celková dlžka oplotenia je 196 m, z toho 40 m je na prefabrikátoch
na severnej strane
pozemku. Súčasťou oplotenia sú tri brány. Brána pri bjazde.na pozemky (p.č. 1061711) je dvojkrídlová
šírky 6000 mm, brána na východnej strane (pri p.č. 10630/1) je jednokrídlová
šírky 3000 mm, bránka
na južnej strane (pri p.č. 10919/1) je jednokrídlová
šírky 1ÓOO mm. Oplotenie je navrhnuté zo
zváraného pleti va.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a
súčasne nariaďuje na prerokovanie
predloženej
žiadosti ústne pojednávanie
spojené s miestnym.
zisťovaním na deň

so stretnutím pozvaných

20.05.2014 (utorok) o 9.00 hodine
na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka

L posch. č.d. 18.

Účastníci
tohto správneho
konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr
pn tomto
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie,
inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované
ich
stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca).
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského
v Čadci.

úradu

Poučenie:
Účastníci konania
navrhnúť ich doplnenie.

sa môžu

pred vydaním

rozhodnutia

vyjadriť

k jeho podkladom,

prípadne

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolfsvojho~·zá;tLlp'Ó.i;·tento
moc toho účastníka konania, ,ktorý
sa dal zastupovať.
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musí predložiť

písomnú
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Ing. Milan GURA
primátor mesta

plnú
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Jozef Letko, Kollárova súp. Č. 2665/26, 022 O 1 Čadca
2. Anna Červená, Drahošanka 2087,02201
Čadca
3. Anna Červená, Drahošanka 2087,02201
Čadca
4. Mária Hladová, Drahošanka 673,022 Ol Čadca
5. Veronika Chovancová, ul. Okružná 689/5, 022 Ol Čadca
6. Ondrej Chovanec, ul. Okružná 689/5,02201
Čadca
7. Ján Kašík, Mierová 2162/6, 022 O l Čadca
8. MUDr. Marta Kašíková, ul. Komenského 133/6,02201
Čadca
9. Dávid Škorvánek, Drahošanka 2087,022 Ol Čadca'
10. Ing. Jozef Bullo, Jedlíkova súp. Č. 342211,010 15 Žililla
11. známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 10629, 10628, 10627, 10616/1 v k.ú. Čadca

Toto oznámenie musí byť vyvesené
lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VYVESENÉ
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DŇA:

po dobu 15 dní spôsobom' v mieste obvyklom,

ZVESENÉ

DŇA:

posledný dei')
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Pečiatka a podpi

orgánu, ktorý pot\;i-dzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4

IČO:

313971

Bankové

Fax: 041/4302218

OIČ:

2020552974

Č.

Adresa:

Mestský

úrad Čadca.

Námestie

slobody

spojenie:

ú.: 7224-322/0200

30. PSČ: 022 Ol

VÚB, a~ .. Čadca

E-mail:
Internet:

sektretariat@mestocadcask
www.rnestocaclca.sk
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