
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, fizemného plinovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/2758/2018/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	30.07.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ĹJZEMNE110 A STAVEBNEHO KONANIA A 0 ZAČATI SPOJENÉHO KONANIA 

Ing. Pavol Kubjatko, Čadečka 522, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 01.06.2018 podal žiadosť  o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 

na pozemkoch register "C" parc. č. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 v katastrálnom fizemf Cadca. 
Uvedeným dŕiom bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 

Mesto Cadca, ako stavebný úrad prfslugný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v menf neskorgich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizeinného konania so stavebným konanim a 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojendho fizemného a stavebného konania. KedIe 
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť  poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhnutej stavby, upúgťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania. 

Očastnici konania môžu svoje námietky podať  do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizacie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich stanovisko za kladné. 
Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na timajgom stavebnom úrade počas 
firadných dni (Mestský úrad v Cadci, I. poschodie — Č. dyer! 115). 

fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k podkladom rozhodnutia, pripadne 
navrluulť  ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v úzenuiom konani alebo pri 
prerokúvani fizemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musf predložiť  pfsomml pinú moc 
toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

MESTO Jij 

Ing. Milan GURA 
primitor mesta 
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Toto oznimenie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené 	'2"7 	 Zvesené 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese ivesenie oznamenia. 

Dorn& sa: 

Učastnici konania 
1. Ing. Pavol Kubjatko, Čadečka súp. Č. 522, 022 01 Čadca 
2. Ing. Tomáš Hošták, Horný Vadičov súp. Č. 6, 023 45 Hon)* Vadičov /projektant/ 
3. Ján Kašik, Drahošanka súp. Č. 3076, 022 01 Čadca 
4. MUDr. Marta Kašiková, Drahošanka sfip. Č. 3076, 022 01 Čadca 
5. Ing. Anton Sabela, Nižná Korfia sfip. č. 757, 023 21 Korŕia /stay. dozor/ 
6. vlastníci pozemkov parc. Č. CKN 10606, 10607, 10608, 10609, 14810/1, 14811 v k.ú. Čadca - 
doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 ods. 4 stayebného zákona 

Dotknuté orgány 
7. MsU Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. MsÚ Čadca, refer& dopŕavy 
9. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sfip. Č. 95, 022 01 Čadca 
10. Stredoslovenská distribučnk a.s., Pri Rajčianke síip. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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