
MESTO CADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, tízemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/3626/2018/St 	Straková/4302231 	10.08.2018 

OZNAMENIE 

0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA A 0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA 

ENZA, s.r.o., Mijova 1098, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") Ma 01.08.2018 podal žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

oplotenie — stavba dočasná 
na pozemku register "C" parc. 6. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 v katastráLnom území 

Horelica. 

Uvedeným Mom bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Oplotenie bude prevedené z drevených agátových stipov a ocerového oborového pletiva výšky 

2,0 m. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom 
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 a podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného 1.1zemného a stavebného konania. 
Ked'že pomery staveniska sú stavebnému Aradu dobre známe a žiadosť  poskytuje dostatočný podklad 
pre posiidenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od fistneho 
pojednávania a miestnehci zisťovania. 

Očastnici konania môžu svoje námietky a pripomienky podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude povalované ich stanovisko za kladné. 

fIčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhnfiť  ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas firadných 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v dzemnom konani alebo 
pri prejednávani fizemného plánu zóny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. 



vyvESENt DŇA.  
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Ak si nielctorý z íičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť  pisomml płnú 

moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

ng. Mil GURA 
prima r mesta 

MESTO ČADC-1 

Donal sa: 

Ĺičastnici konania 
1. ENZA, s.r.o., Májova súp. č. 1098, 022 01 Čadca 
2. Vladimir Škripek, Oščadnica súp. č. 1562, 023 01 Oščadnica 

Ostatným fičastnfkom konania, známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozemkov parc.č. 
C KN 3303/1 v k.ú. Horelica sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenfin oznámenia po dobu 15 dnf na firadnej tabuli Mestského Aradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
defiL lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 
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