
MES TO CADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, fizemnčho plánovania, stavebného poriadku a doprav  

Váš list čislo/zo dfia 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/5073/2018/St 	Straková/4302231 	29.11.2018 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 

A NARIADENIE I.JSTNEHO POJEDNAVANIA 

Milan Rucek, Milogová 1965, 022 01 Čadca, 
Veronika Ruceková, Milogová 1965, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") &la 12.11.2018 podali žiadose o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Stavebnč  ripravy a pristavba rodinného domu 
na pozeinku register "C" parc. 6. 14175/1, 14175/2, 14176/1, 14176/2 v katastrálnom územi Čadca. 

Uvedeným &Km bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu pristavby a stavebných Aprav jestvujAceho rodinného domu 
sfip.č. 1965 v Čadci. Jestvujúci rodinný dom je nepodpivničený, dvojpodlažný, zastrešený pultovou 
strechou. Stavebné úpravy budd spočivat' v odstráneni niektorých priečok v pôvodnom RD, odstráneni 
strešnej konštrukcie, následnom zhotoveni nových deliacich priečok a novej strešnej konštrukcie. 
Pristavba denných priestorov bude nepodpivničená, jednopodlažná. Celý objekt bude zastrešený 
pultovými strechami. Napojenie na inžinierske siete bude z pôvodných rozvodov. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
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 pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deň  

03.01.2019 (gtvrtok) o 9.00 hodine 

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

Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnie pred driom fistneho 
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadae. V rovnakej lehote 
môžu oznamie svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného 
zákona bude považovand ich stanovisko za kladné. 

fičastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrie sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhrule ich dopinenie na Mestskom firade v Čadci počas úradných dni. 

PodFa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupilovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
bye. 
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Ak Si niektorý z ričastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložit' pisomml pinri 
moc toho ričastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

GURA  priiďátor mesta  

Dora& sa: 

Očastnici konania 
1. Milan Rucek, Milošová srip. č. 1965, 022 01 Čadca 
2. Veronika Ruceková, Milošová sap. č. 1965, 022 01 Čadca 
3. Štefánia Bafinková, Gerlachovská sap. 6. 3104/2, 010 01 Žilina 
4. Ing. arch. Matej Honišek, Raková stlp. č. 1702, 023 51 Raková. 
5. Ing. Pavol Kozák, Raková slap. 6. 1260, 023 51 Raková 

Ostatným účastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. 
C KN 14168 v LA. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. Mstf Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospoddrstva 
8. MsÚ Čadca, referát dopravy 
9. Okresný trad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova stlp. 6. 95, 022 01 Čadca 

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

VYVESENt DŇA: 	 

 

ZVESENt DNA.  

 

  

Pečiatka a podpis o orý potvrdzujvyv enie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca 
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 	7224-322/0200 
Adresa: Mestsky &ad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01 

E-mail: selcretariate,mestocadca.sk  
Internet: www.mestocadca.sk  


	Page 1
	Page 2

