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oddelenie výstavby, ňzemného plinovania, stavebného poriadku a dopravy

Váš list čislo/zo dňa
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VD/96/2019/St
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Straková/4302231

V Čadci dňa
22.02.2019

OZNAMENIE
0 SPOJEN1 ĹIZEMENEHO A STAVEIINÉHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA
A NARIADENIE ĹTSTNEHO POJEDNAVANIA
Peter Vrana, Podzávoz 1295, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 27.11.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. č. 14056 v katastrálnom fizemi Čadca.
Uvedeným Mom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude
nepodpivničený, jednopodlažný, zastre§ený sedlovou strechou. Stavba bude zásobovaná vodou
vodovodnou pripojkou zo studne, odkanalizovaná kanalizačnou prfpojkou zaústenou do žumpy,
elektrická energia NN pripojkou z verejných rozvodov NN. Pripstup je v jestvujilcej miestnej
komunikácie.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorgich 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
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovanim na deň
21.03.2019 (gtvrtok) o 9.00 hod me
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie, č. dyed 117 - malá zasadačka.
Účastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnie pred dŕiom fistneho
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávani, 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 považované ich stanovisko za kladné.
Učastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
pripadne navrhmle ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných
Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námieticy
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupŕiovom konanf v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
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Ak Si niektorý z ričastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložie pisomnri pinú
moc toho íičastnika konania, ktorý sa dal zastupovae.

Ing. Mil
RA
primáto esta

Doruči sa:
Očastnici konania
1.Peter Vrana, Podzávoz súp. č. 1295, 022 01 Čadca
2. Ing. Miroslav Hamacek, Oščadnica slap. č. 1966, 023 01 Oščadnica
3. Martina Kadlubcová, Milošová srip. č. 2070, 022 01 čadca
4. Miroslav Ondrušek, Raková map. Č. 839, 023 51 Raková
5. Ing. Jozef Križek, Ofechovd 3029/8, 767 01 Krom6ta
6. HaReal, s.r.o., Oščadnica síip. Č. 1537, 023 01 Oščadnica
Ostatným ričastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č.
C KN 14058, 14084/1 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podfa § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 drif na firadnej tabuli Mestsk6ho firadu v Čadci.
Dotknuté orgány
7. MsfJ Čadca, oddelenie Nvotného prostredia a odpadového hospodárstva
8. MsÚ Čadca, referát dopravy
9. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova srip. č. 95, 022 01 Čadca
10.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

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