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OZNÁIVIENIE
0 ZAČATi STAVEBNÉ110 KONANIA
Ing. Štefan Privara PhD., Milogová 1918, 022 01 Čadca,
Mgr. Mária Privarová, Milogová 1918, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 11.12.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom
na pozeniku register "C" pare. č. 14292/1 v katastrálnom fizerní Čadca.
Uvedeným Mom bolo začaté stavebné konanie.
Na umiestnenie predmetnej stavby rodinného domu vydalo Mesto Čadca územné rozhodnutie
cilia 09.11.2017 pod č.j. VD/5897/2017/St.
Stavba obsahuje:
Project rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinný dom je navrhnutý ako podpivničený,
s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Stavba bude zásobovaná vodou
vodovodnou prípojkou zo studne, odkanalizovaná do žumpy, elektrická energia elektrickou NN
prípojkou z verejných rozvodov NN. Prístup na pozemok a do budúcej stavby je po komunikácii
111/2018 Milošová. -Megoilky.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním a podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania.
Kedle pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatan y' podklad
pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.
Očastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podat' do
7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote medu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
fičastníci konania miižu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich dopinenie na Mestskom &ale v Čadci počas firadných dní.
K pripomienkam a námietkam, Ictoré boli alebo mohli bye uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostuptiovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
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Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musf predložiť pfsomnú pinU
moc toho Učast.nika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Dolma sa:
Očastníci konania
1.Ing. 'Stefan Privara, Milošová súp. č. 1918, 022 01 Čadca
2. Mgr. Maria Privarová, Milošová súp. č. 1918, 022 01 Čadca
3. Mgr. Marian Golej, PhD., Novomestskeho súp. č. 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou
4. Mgr. Elena Golejová, J. Krára súp. č. 2585, 022 01 čadca
5. Ing. Viera Golisová, A. Hlinku súp. 6. 2247, 022 01 Čadca
6. Jozef Jopek, SNP sill). č. 130, 022 04 Čadca
7. žilinsky samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. č. 48, 011 09
Žilina
Ostatnym Učastnikom konania známym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C" pare.
č. 14277/1, register "C" pare. Č. 14293/1 v katastrálnom územi Čadca sa oznámeňie doručuje verejnou
vyhlágkou podra § 61 ods. 4 stavebneho zákona, vyvesenfm oznámenia po dobu 15 dni na úradnej
tabuli Mestskeho úradu v Čadci.
Dotknute orgány
8. Mse Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadoveho hospodárstva
9. Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova súp. č. 91,
022 01 Čadca
10.Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke sitp. 6. 2927/8, 010 47 žilina

Toto oznámenie musi byt' vyvesene po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deŕi lehoty vyvesenia je (Mom doručenia.
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Pečiatka a podpis or2ánu, ktory potvr zuje, esenie zvesenie
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Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský 6rad Čadca, blimestie slobody 30,
022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

