MESTO

Č ADCA

MESTSKÝ tRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dria

Nage čfslo
VD/6339/2017/Ja

Vybavuje/linka
Ingiarog/4302231

V Čadci dňa
27.12.2017

OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉHO KONANIA, 0 ZAČATI SPOJENÉ110 KONANIA
A NARIADENIE fiSTNEHO POJEDNA.VANIA
Voj tech Mahát, Rakovi 884, 023 51
Stanislav Machovčák, Stagkov 767, 023 53
(d'alej len "stavebnik") dŕia 03.11.2017 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Nadstavba a stavebnč tipravy objektu súp. č. 5533
na pozemku register "C" parc. č. 121/5 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
spojené Azemné a stavebné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o íizemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným konanim,
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného Azemného a stavebného konania a síičasne
nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na
deň
22.01.2018 (pondelok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom tirade v Čadci, I. poschodie - 6. dveri 18 (malá zasadačka).
Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko doticnuté orgány
a organizácie, inak podFa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom &aide počas
ňradných dni (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 16).
Očastnici 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 íizemnom konani alebo pri
prejednávani fizemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
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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Toto oznámenie musi byf vyvesené na firadnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesene
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesen'Fę a zvesenie oznámenia.

Dorn& sa:
Dčastnici konania
1.Vojtech Mahíit, Raková súp. č. 884, 023 51 Raková
2. Stanislav Machoyčák, Staškov súp. č. 767, 023 53 Staškov
3. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška sítp. 6. 1197, 022 01 Čadca /projektant, stay. dozor/
4. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnicke alebo iné práva k pozemkom a staybám, ako aj
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov tnôžu byt' rozhodnutim priamo dotknute - doručuje sa
verejnou vyhlaškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona
Dotknute orgány
5. Okresné riaditerstvo Hasičskeho a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
6. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
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