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OZNAMENIE  
o SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉHO KONANIA, 

0 ZAČATI SPOJENEHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Mgr. Martina Pokorni, MPH, MHA, Komenského 134/8, 022 04 Čadca, 
Ing. Jozef Pokorn 'y, Komenskčho 134/8, 022 04 čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 23.04.2018 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Záliradná chatka 
na pozemku register "C" pare. č. 3680/3, 3678/2 v katastrálnom územf Horelica. Uvedeným dňom bolo 
začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Predmetom projektovej dokumentácie je ndvrh zdhradnej chatky, ktorý spočiva 

v jednopodlažnej stavbe. Objekt je nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Objekt bude 
napojeny na el. energiu, zásobovanie vodou — studŕia, odkanalizovanie — nepriepustnd žumpa. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušny podFa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebny 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným 
konanfm, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojedndvanie spojené s miestnym 
zisfovanfm na deň  

11.06.2018 (pondelok) o 10.00 hodine 
so stretnutfm pozvanych na Mestskom úrade v Čadci - mald zasadačka I. posch. č.d. 117. 

fičastníci tohto sprdvneho konania môžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri tomto 
pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko 
dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich 
stanovisko za kladné. fJčastníci konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, 
I.posch. č.dv 114). 

Poučenie: 
fičastníci konania sa môžu pred vydanfm rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne 

navrhrulf ich dopinenie. 
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K pripomienkam a ndmietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v dzemnom konani alebo 
pri prejednávanf územného pldnu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebneho zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musí predložif pisomml pind 
moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

g. Mila URA 
primátor mesta 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Mgr. Martina Pokomá, MPH, MHA, Komenského súp. 6. 134/8, 022 04 Čadca 
2. Mg. Jozef Pokorny, Komenského súp. 6. 134/8, 022 04 Čadca 
3. Ing. R6bert Bačkor, Mateja Bela alp. 6. 8924/1C, 010 15 Žilina 
4. AD-Projection, s.r.o., U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca 
5. vlastnici susedných pozernkov CKN 3680/2, 3680/1, 3677, 3678/1, 3679, 3681/1v k.11. Horelica 

Nakorko susedné pozemky nemajd založené listy vlastnictva, potencionálnym vlastrifkom sa 
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. 
Oznámenie musf byť  vyvesené po dobu 15 did na firadnej tabuli Mestského dradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. Mesto Čadca, referát ZP 
7. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie musi bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dilom doručenia. 

VYVESENt DŇA.  4r-?(7  	ZVESENt DŇA. 	  
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Pečiatka a p dpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovč  spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariamestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 	7224-322/0200 	Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský firad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 


	Page 1
	Page 2

