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OZNAMENIE
o SPOJENÍ

ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEROPOJEDNÁVANIA

Andriy Stishkovskyy, Raková 1317,02351
Yaryana Stishkovska, Raková 1317,02351
(ďalej len "navrhovatel"') podali dňa 19.09.2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
Rodinný dom
na pozemkoch register "C" parc.

Č.

14539/61, 14539/62 v katastrálnom území Čadca.

Sta ba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch parc.č. CKN 14539/61,
14539/62 v k.ú. Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude podpivničený, s jedným nadzemným
podlažím a s obytným podkrovím. Jedná sa o murovanú stavbu, zastrešená bude sedlovou
strechou so sedlovým vikierom. Hlavný vstup do objekttrbude z východnej strany. Prístup k
rodinnému domu bude riešený po pozemkoch parc.č. CKN 14539/5 a 14539/62. Napojenie stavb
na elektrickú energiu bude navrhovanou NN prípojkou z jestvujúcej el. siete. Zásobovanie vodou
bude navrhovanou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu umiestneného v miestnej
komunikácii. Odkanalizovanie bude navrhovanou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie
umiestnenej v miestnej komunikácii.
_ íesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § II Tzákona Č. 50/1976 Zb. o územnom pláno aní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
oznamuje, že v hore uvedenej veci podl'a § 39a ods. 4 stavebného zákona spája územné konanie so
stavebným konaním. Súčasne upozorňuje, že pre umiestnenie a projektov dokumentáciu navrhovanej
stavb na uvedenom pozemku vyplývajú tieto požiadavky:
1. Polohové a výškové pomery:
stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.
situácie, ktorá je súčasťou PD

Č.

CKN 14539/61, 14539/62 v k.ú. Čadca podl'a

pôdorysné rozmery navrhovanej stavby sú 9,20 x 10,70 m
porovnávacia rovina:

± O, 000 m = úroveň podlahy 1.NP

výška hrebeňa strechy v úrovni: + 7,000 m od ± O, 000
úroveň upraveného terénu: - 0,550 až -2,900 m od ± O, 000

Čsp

VD/4566/20J4/Ja

- Č.Z. VD/4566-2/20J4/Ja

str. 2

2. Napojenie stavby na inžinierske siete:
zásobovanie vodou - navrhovanou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu vedeného
v miestnej komunikácii
odvádzanie splaškových vôd - navrhovanou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie
vedenej v miestnej komunikácii
napojenie na el. energiu - navrhovanou NN prípojkou z el. siete vedenej v danej lokalite
vykurovanie - zdrojom tepla bude kotol na tuhé palivo umiestnený v technickej miestnosti na l.PP,
doplnkovým zdrojom tepla bude teplovzdušný krb umiestnený v obývacej miestnosti na I.NP
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Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky podať do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mÔŽh oz~á~it' 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 na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - Č. dverí 16).
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
:\avrhovateľ doloží stavebnému úradu v určenej lehote stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:
k spôsobu napojenia stavby na rozvody inžinierskych sietí (SSE-Distribúcia, a.s., SEV AK, a.s.)
rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy (OÚ Čadca - pozemkový a lesný odbor)
úhlas na zriadenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MsÚ Cadca - referát životného
prostredia a odpadového hospodárstva)
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .}~:.~~\~ ..~::t.~~
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Zvesené dňa:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzujevyveseniea-

.

es

ie oznámenia.

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Yaryana Stishkovska, Raková súp. Č. 1317, 023 51 RakÔva'
. "' ..
2. Andriy Stishkovskyy, Raková súp. č. 1317,023 51 Raková
3. JozefKubaška, Milošová súp. č. 2224, 022 01 Čadca
4. Mária Latková, U Kadlubca súp. Č. 1830,02201 Čadca
5. Mgr. Michal Mozolík, Hurbanova súp. č. 2236/49, 022 01 Čadca
6. MUDr. Ján Rehák, Podzávoz súp. Č. 557,02201 Čadca
7. MUDr. Oľga Reháková, Podzávoz súp. Č. 557,02201 Čadca
8. DC JOMIS, s.r.o., Hviezdoslavova súp. Č. 2077, 022 O 1 Čadca
9. spoluvlastníci pozemku parc. č. CKN 14539/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa
§ 61 ods. 3 stavebného zákona
10. Milan Ščury - PROJEKCIA, 17. novembra súp. č. 2868, 022 01 Čadca /projektant/
Dotknuté orgány
11. sÚ Čadca, referát dopravy
12. sÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
13. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
l-t ev eroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
1-.· tredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina

Tel.: 041/4332301 -4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DlČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, NÍimestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

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

