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OZNAMENIE 
0 ZAČATi ÚZEMNÉ110 KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Anton Olešňank Okrulná 720/70, 022 04 Čadca, 
Barbora Olešňanikovi, Okruini 720/70, 022 04 Čadca 

(d'alej len "navrhovater") podali chia 10.04.2018 návrh na vydanie Azemného rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

Radový dom 

na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 v katastrálnom Azemf Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté 
fizemné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislugný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a 
stavebnom poriadlcu (stavebný zákon) v zneni neskorgfch predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v sAlade s ustanovenfm § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotIcnutým 
orgánom a organizáciám, ako aj známym Ačastnilcom konania a sfičasne nariad'uje za Ačelom 
prerokovania tohto návrhu Astne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deň  

28.05.2018 (pondelok) o 9:00 hodine 

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

tčastnici Azemného konania môžu svoje námietky uplatniť  najneskôr pri Astnom pojednávani, inak sa 
na ne nebude prihliadať.,V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. 
Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunajgom stavebnom Arade počas 
firadných drif (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — Č. dyed 115). 

fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne navrhntlf 
ich dopinenie. 

Ak si nielctorý z Ačastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento zástupca musi predložiť  pisomnA 
pinA moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Toto oznAmenie mug byV vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dŕia: 	 

 

Zvesené diia: 	  

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesege a esenie oznárnenia. 

Dom.& sa: 

Očastnici konania 
1. Anton Olegŕiank, Okružná súp. 6. 720/70, 022 04 Čadca 
2. Barbora Olegilanfková, Okružná slip. '6. 720/70, 022 04 Čadca 
3. Margita Kyzeková, M.R.Šteranika súp. Č. 2556/36, 022 01 Čadca 
4. Pavol Oravec, U Hlugka stip. Č. 2572, 022 01 Čadca 
5. vlastnici pozemku pare. Č. CKN 13468/2 vk.ft. Čadca - doručuje sa verejnou vyhligkou podra § 36 
ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
6. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. MsÚ čadca, refer& dopravy 
8. Okresný firad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
9. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., B6rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina 
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