
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, tizemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/1703/2019/Ja 	Ingiaroš/4302231 	02.04.2019 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM lIZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 

A NARIADENIE ĹISTNEHO POJEDNAVANIA 

Lukág Grečmal, Chalupkova 158/32, 022 04 Čadca, 
Zdenka Grečmalová, Okružná 103/33, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebník") dtia 22.03.2019 podali žiadosf o vydanie stavebneho povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 

na pozemkoch register "C" parc. č. 2188, 2189, 2190, 2191 v katastrálnom iúzemí Horelica. Uvedeným 
dfiom bolo začate spojene územné a stavebne konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad príslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o ilzemnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebneho zákona spojenie dzemneho konania so stavebným konaním, 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeneho územného a stavebného konania a súčasne 
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti astne pojednávanie spojene s miestnym zisfovaním na 
deň  

26.04.2019 (piatok) o 9:00 hodine 

so stretnutím pozvaných na Mestskom tirade v Čadci, I. poschodie - 6. dverí 117 (malá zasadačka). 

Očastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto pojednávaní, 
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotIcnute orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovane ich stanovisko za kladné. 
Očastníci konania môžu,nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
Aradných dní (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dverí 115). 

fJčastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, prípadne navrimúť  
ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktore boli alebo mohli byt' uplatnene v fizemnom konaní alebo pri 
prejednávaní dzemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektorý z ileastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložit' pisomml pinú moc 
toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

MESTO ČADCil 
.61. 

Ing. Mila URA 
primátor hiesta 
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené na riradnej tabuli mesta na dobu 15 &pi, posledný deri 
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyveserté claw  	•  10 	 Zvesené dria: 	  

MESTO ČADCA 
-61 - 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. Lukáš Grečmal, Chalupkova sap. č. 158/32, 022 04 Čadca 
2. Zdenka Grečmalová, Okružná súp. 6. 103/33, 022 04 Čadca 
3. Milan Bazger, Dunajov súp. č. 185, 023 02 Dunajov 
4. Ing. Michal Maslik, Slovanská cesta sap. č. 2978/1A, 022 01 Čadca /projektant/ 
5. vlastnici pozemkov parc. č. CKINI 2192, 2194 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhláškou 
podra § 36 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
6. MsĹJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. MA:1 Čadca, referát dopravy 
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava 
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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