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MESTSKÝ CRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy

Váš list čislo/zo dňa
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VD/975/2018/St

Vybavuje/linka
Straková/4302231

V Čadci dňa
19.02.2018

OZNAMENIE
0 SPOJEM ĹIZEMNÉHO A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATI SPOJENÉ110 KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA
Martin Čenták, Čadečka 1470, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebník") dňa 29.01.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Pristavba rodinného domu a stavebné tipravy
na pozemku register "C" pare. č. 5561/1, 5561/3 v katastrálnom lizemí Čadca.
Uvedeným awn bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu prístavby k rodinnému domu sítp.č. 1470 a následné stavebné
Apravy. Rodinný dom je nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou, bez využitia
podkrovného priestoru na obytné Ačely. Prístavba bude realizovaná z východnej strany, za fičelom
vytvorenia zádverie a priestorov skladu. Napojenie stavby na inžinierske siete sa nemení.
Mesto Čadca, ako stavebný (mad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným
konaním, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného fizemného a stavebného konania a
síičasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
15.03.2018 (gtvrtok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom tirade v Čadci, I. poschodie, č. dyed. 117 - malá zasadačka.
Očastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom fistneho
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote
môžu oznámiť svoje stanovisko dotIcnuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného
zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
prípadne navrtinfiť ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas Aradných dní.
Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
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Ak Si niektorý z fičastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musí predložif pfsomnú pinú
moc toho ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovae.
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Dorn& sa:
ečastníci konania
1.Martin Čenták, Čadečka súp. 6. 1470, 022 01 Čadca
2. Margita Čamborová, Čadečka súp. Č. 1784, 022 01 Čadca
3. Mária Tomaničková, Mierova sap. Č. 2147/8, 022 01 Čadca
4. Slovenský pozemkový fond, Bildkova cesta súp. č. 36, 817 47 Bratislava 11
5. Ing. Ján Vojtek, Májova súp.č. 1144, 022 01 Čadca
Ostatným fičastnfkom konania, mánlym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č.
C KN 5564 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Doticnuté orgány
5. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. MsÚ Čadca, refer& dopravy

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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