MES TO CADCA
MESTSKÝ ĹTRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dim

Naše čislo
VD/3902/2018/Mu
č.zázn. VD/34599/2018/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

Vtadci dňa
05.09.2018

OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVERNÉ110 KONANIA,
0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA
A NARIADENIE ĹISTNEHO POJEDNAVANIA
Vladimir Čenták, Janka Král'a 2585/38, 022 01 Čadca,
Lenka Čentáková, Janka Král'a 2585/38, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Zmena stavby rodinného domu č. 1926 - pristavba, prestavba, nadstavba
na pozemku register "C" parc. 6. 11258, 11259 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným dŕiom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Očelom stavby je zmena stavby rodinného domu — prfstavba, prestavba a nadstavba. Zmenou
stavby bude vytvorený jednopodlažný objekt s jestvujncim suterénom a novým obytným podkrovim.
V prizemf sa nachádza denná časť s technickým zázemirn domu a v podkrovi nočna časť. Zastrešenie
rodinného domu je riešené sedlovou strechou so sklonom 35 0 s hrebeŕiom v smere V—Z, pričom
pôvodná strecha mala hrebeŕi v smere J-S. Rodinný dom je napojený na jestvujfice inž. siete, ktoré
buck' rekonštruované. Rodinný dom bude napojený na NN pripojku, dažd'ové vody buda do
jestvujncej vsakovacej jamy, splaškové vody odvádzané do verejnej kanalizácie, napojenie na vodu
bude z verejného vodovodu, vykurovanie prostrednictvom splyŕiovacieho kotla na drevo.
Členenie stavby:
SO 01 objekt rodinného domu
SO 02 spevnená plocha
SO 03 vodovodná a elektrická pripojka
SO 04 nové oplotenie

Technicki
Zastavaná plocha:
Obytná plocha:
Podlahová plocha:
Obytných miestnosti:

84,3 m2
167,3 m2
92,4 m2
5+1

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), oznarnuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného nzemného a stavebného konania a
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovanfm na deŕi
01.10.2018 (pondelok) o 10.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117.
Učastrifci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto
pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude povalované ich
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stanovisko za kladné. Ĺičastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca,
I.posch. č.dv 114).
Poučenie:
fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, pripadne
navrhnúť ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konani alebo
pri prejednávani územného plánu zemy sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf.
Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomml pinú
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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ng. Mi GURA
pri tor mesta

Donal sa:
tčastnici konania
1.Vladimir čenták, Janka Krára snp. č. 2585/38, 022 01 Čadca
2. Lenka Čentálcová, Janka Krára súp. 6. 2585/38, 022 01 Čadca
3. Ing. Pavol Valach, PhD., Olcružná snp. 6. 689/5, 022 04 Čadca
4. vlastnici pozemkov CKN 11260/1, 11262/3, 11256/2 v k.ú. Čadca
Nakorko susedné nehnuternosti nemajú založené listy vlastnictva, potencionálnym
spoluvlastnikom pozemkov p.č. CKN 11260/1, 11262/3, 11256/2 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje
verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Oznámenie musi byť
vyvesené po dobu 15 dni na nradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
5. MstI Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. MsfJ čadca, referát dopravy
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta slap. č. 1960, 010 57 žilina
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina
Toto oznámenie musi byť vyvesené po dobu 15 din spôsobom v mieste obvyklom, posledny deft
lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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