
ME S T 0 Č ADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dim 
VD/2849/2019/St 	Straková/4302231 	12.06.2019 

OZNAMENIE 

0 SPOJEM ÚZEMNÉHO A STAVERNÉHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENt110 KONANIA 
A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA 

Martin Čambora, A. Bernoláka 2042/8, 022 01 Čadca, 
Katarina Čamborová, A. Bernoláka 2042/8, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dŕia 07.06.2019 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 886, 887/2 v katastrálnom nzemi Horelica. 

Uvedeným &loin bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 
nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený valbovou strechou. K stavbe je zrealizovaná elektrická 
pripojka, zriadi sa vodovodná pripojka zo studne na pozemku stavebnika, kanalizačná pripojka, ktorá 
bude zanstená do žumpy a plynová pripojka. Snčasfou projektu je aj realizácia garáže s hospodárskou 
budovou - nepodpivničená prizemná stavba, zastrešená valbovou strechou. pristup je z jestvujncej 
miestnej komunikácie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o nzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného nzemného a stavebného konania a 
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na dell 

09.07.2019 (utorok) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie , č. dveri 117 - malá. zasadačka. 

Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif pred &loin nstneho 
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote 
môžu oznámit' svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného 
zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 

Očastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhnnt' ich dopinenie na Mestskom nrade v Čadci počas nradných dni. 
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Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konanf neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt' 

Ak si niektorý z účastnfkov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pfsorrinú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

Dorn& sa: 

Ijčastnici konania 
1. Martin Čambora, A. Bernoláka súp. č. 2042/8, 022 01 Čadca 
2. Katarina Čamborová, A. Bernoláka sap. č. 2042/8, 022 01 Čadca 
3. Mgr. Mária Čamborová, Okružná súp. č. 152/50, 022 01 Čadca 
4. Ing. Peter Časnocha, Čierne súp. č. 739, 023 13 Čieme 
5. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca 
6. Ján Jurga, Horelica sap. č. 151, 022 01 Čadca 
7. fJčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastrifkom pozemkov register „C" pare. C. 884/2, 

883, 887/1 v k.ú. Horelica sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu 

Dotknuté orgány 
8. MA:1 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Ms0 Čadca, referát dopravy 
10. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 
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