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OZNAMENIE 
0 ZAČATi STAVEBNi1-10 KONANIA 

Peter Štekláč, Kukučinova 1616/15, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dfla 29.01.2018 podal žiadosť  o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom č. 262 - stavebnč  tipravy 

na pozemku register "C" parc. č. 3000/2 v katastrálnom územi Horelica. Uvedeným awn bolo začaté 
stavebné konanie. 

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 konanim a 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebrao konania. Ked'že 
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadost poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhnutej stavby, upúšta v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 
a miestneho zistovania. 

fIčastnici konania môžu svoje námietky podat do 

7  dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 

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 nahliadnut do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradných dni (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115). 

ĹIčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit k podkladom rozhodnutia, pripadne 
navrhnút ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konani alebo pri 
prerokúvani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložie pisomnú pinú moc 
toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat. 
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Toto oznámenie musi byV vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené dňa: 	17• &D'  8 Zvesené dňa: 	  

   

tsi 

MESTO ČADO 

Pečiatka a podpis ordnu, ktorý potvr uje vyve rue a zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Peter Štekláč, Kukučinova sup. č. 1616/15, 022 01 Čadca 
2. Karol Prengel, Komenského sup. 6. 128/1, 022 01 Čadca 
3. Ing. arch. Stanislav Sykora, Sládkovičova sap. 6. 2876/2a, 022 01 Čadca /projektant, stay. dozor/ 
4. vlastnici pozemkov parc. 6. CKN 3000/1, 3001, 3237 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona 
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