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oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby,

rozvoja mesta a služieb

V áš list číslo/zo dňa Naše číslo
VD/6061/2014/Ja

V Čadci dňa
10.03.2015

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

r

OZNAMENIE
o SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Jozef Kubalík, Chalupkova 156/25,022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 19.12.2014 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Záhradný domček Č. 5142 - prístavba

na pozemku register "C" parc. Č. 7602/1, 7602/2 v-katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.,

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

09.04.2015 (štvrtok) o 9:00 hodine ,

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - Č. dverí 18 (malá zasadačka).

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote 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 na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - Č. dverí 16).

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, 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. .
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Zvesené dňa: .
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrd eseill~J~vesenie oznámenia.

Doručí sa:

Účastníci konania
v ~/>':';~'~".

1. Jozef Kubalík, Chalupkova súp. č. 156/25,02201 Cadca
2. Mgr. Ingrid Mikovčáková, Dukelských hrdinov súp. č. 791/8, 022 01 Čadca
3. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, UHluška súp. č. 1197, 022 O 1 Čadca /projektant/
4. vlastníci pozemku parc. č. CKN 7603 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podl'a § 61
ods. 4 stavebného zákona

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91,02201 Čadca
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
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