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OZNÁMENIE
o SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁ vAN-IA
~:",!,' ~ . -, i..

Jaroslav Gerát, SNP 741/42, 022 04 Čadca,
PhDr. Kristína Gerátová, Podzávoz 1777, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 04.12.2014 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

.Rodinný dom

na pozemkoch register "C" parc. č. 7294, 7295, 7296 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom
bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch parc.č. CKN 7294, 7295 a
7296 v k.ú. Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude nepodpivničený, s jedným nadzemným
podlažím a nevyužívaným povalovým priestorom. Jedná sa o murovanú stavbu, zastrešená bude
valbovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude zo se_~erovýcho'dI1ejstrany. Vjazd bude z
miestnej komunikácie. Napojenie stavby na elektrickú energiu bude navrhovanou NN prípojkou z
jestvujúcej NN siete vedenej vzdušným vedením popri miestnej komunikácii. Zásobovanie vodou
bude navrhovanou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu vedeného v miestnej
komunikácii. Odpadové vody splaškové budú odvádzané do verejnej kanalizácie navrhovanou
kanalizačnou prípojkou napojenou na kanalizačnú prípojku rodinného domu súp. č. 1777 na
pozemku parc. č. CKN 7291.

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

13.01.2015 (utorok) o 9:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, L poschodie - č. dverí 18 (malá zasadačka).

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri 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 nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - č. dverí 16).
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Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenie je dňom doručenia. " ".
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese .e zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Jaroslav Gerát, SNP súp. Č. 741/42,02204 Čadca
2. PhDr. Kristína Gerátová, Podzávoz súp. Č. 1777,02201 Čadca'
3. Ing. František Byrtus, 1. mája súp. Č. 1435,023 02 Krásno nad Kysucou Iprojektantl
4. Štefan Pytel, Hurbanova súp. č, 2291/7, 022 01 Čadca
5. Mgr. Silvia Pytelová, Hurbanova súp. Č. 2291/7, 022 01 Čadca
6. spoluvlastníci pozemkov parc. Č. CKN 7297, 7298 a 14549/19 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknuté orgány
7. MsÚ Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,022 Ol Čadca
la. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
ll. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, O1O 47 Žilina
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