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OZNÁMENIE
o SPOJENÍ

ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Jozef Kubaška, Milošová 2224,02201

Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 02.03.2015 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. č. 7679, 7681, 7682/2 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodiného domu (RD} RD je navrhovaný ako
nepodpivničený, jednopodlažný, podkrovný priestor nebude využívaný na obytné účely, bude slúžiť
ako odkladací priestor. Z južnej strany RD bude zriadená vonkajšia krytá terasa. Zastrešenie RD a
terasy bude sedlovou strechou so sklonom 25°. Prístup na stavebný pozemok a bo budúcej stavby je z
jestvujúcej miestnej komunikácie, hlavný vstup do domu je orientovaný zo západnej strany. RD bude
napojený na vodu vodovodnou prípojkou z jestvujúceho rozvodu krodinnému domu súp.č. 2224 na
pozemku C-KN 768311, odkanalizovaný kanalizačnou prípojkou do novonavrhovanej žumpy,
elektrická prípoj ka zemná, napojená z jestvujúcich verejných NN rozvodov. Oplotenie pozemku bude
pozostávať z dvoch častí: vstupná časť - murované oplotenie bude realizované z BT tvámic do výšky
1,5 m na betónový základ. Do výplňových otvorov budú osadené dve kované bránky a kovové rámiky
Malájednokrídlová bránka o rozmeroch 1,0 m, veľká dvojkrídlová o rozmeroch 2x1,5 m. Ostatná časť
oplotenia bude tvorená pletivovým plotom výšky 1,5 m - oceľové stlpiky osadené do betónových
pätiek a pletivo.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a
súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
08.04.2015 (streda) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, L poschodie, č. dverí 18 - malá zasadačka.
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom ústneho
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote
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môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného
zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa kjeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa vodvolacom 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 účastníkov konania zvoii svojho'zá.slupé~t~jlto
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať."'
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musí predložiť písomnú plnú

Stavebník najneskôr ku dňu ústneho pojednávania predloží stavebnému úradu:
vyňatie pozemku pod navrhovanou stavbou z PPF, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca,
pozemkový a lesný odbor,'
....
.;
stanovisko SSE-distribúcia a.s., Žilina k projektu '~lfktrick~j prípojky,
súhlas na zriadenie maláho zdroja znečistenia ovzdušia, ktorý vydáva Mesto Čadca, referát ŽP .
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Ing. Milan I&URA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Jozef Kubaška, Milošová súp. Č. 2224, 022 01 Čadca
2. Mgr. Vladimír Dostál, Clementisova súp. Č. 761/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. Ing. Jaroslav Korrnanec, A. Bernoláka súp. Č. 2042, 022 01 Čadca
4. Ľudmila Kubašková, Milošová súp. Č. 2224, 022 01 Čadca
5. Jozef Strýček, Milošová súp. Č. 1844,02201 Čadca
6. Františka Strýčková, Milošová súp. Č. 2224, 022 01 Čadca
Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku CKN 7680 v
k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
8. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
Ostatní
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Mesta Čadca na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:
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Zvesené dňa:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenieazvese
"

"~.'

. 'Or

~

••••.•

.

,"

.
-"

.

•

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 3 I3971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O l

e oznámenia.
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E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

