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oddelenie výstavby, ňzemnkho plinovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dria 
	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 

VD/1170/2022/St 	Straková/4302231 	18.03.2022 

OZNAMENIE 

0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAtATi SPOJENÉHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Darina Jagurkovi, Jána Kollfira 2456, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 16.02.2022 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na siavbu: 

rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 9776/1, 9776/2, 9771/3, 9777/1, 9777/2 v katastrálnom imemi Čadca. 

Uvedeným &loin bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 

nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažim, zastrešený sedlovou strechou. K stavbe sa zriadi 
vodovodná pripojka z verejného vodovodu v správe SEVAK, odkanalizovaná kanalizačnou pripojkou 
zailstenou do verejnej kanalizácie v správe SEVAK, elektrická pripojka z verejných rozvodov NN. 
Pristup je z jestvujítcej miestnej komunikácie a po pozemku register "C" pare. Č. 9776/2 v k.ú. Čadca 
vo vlastnictve stavebničky. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods1 zákona 6. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v meni neskoršich predpisov a § 5 
pism. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zinene a dopinenf zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku 
v meni neskoršich predpisov, oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného 
konania so stavebným konanfm, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a 
stavebného konania a súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie 
spojené s miestnym zisfovanim na deh' 

13.04.2022 (streda) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom ilrade v Čadci, I. poschodie, Č. dyed 117 - malá zasadačka. 
Očastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif pred Mom itstneho 

pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote 
môžu dotknuté orgány a organizácie uplatnif svoje stanoviská k predmetu tohto konania. 

Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhmlf ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas firadných dni. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávanf fizemného plánu ainy sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf. 
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Ak Si niektorý z itčastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento mug predložif pisomnú pinú 
moc toho itčastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Stavebnička ku chlu ústneho pojednávania doloži vyjadrenie SEVAK, a.s. k vodovodnej 
a kanalizačnej pripojke, vytlatie pod navrhovanou stavbou a pristupom, ktoré vydáva Okresný úrad 
Čadca, pozemkový a lesný odbor, salas na zriadenie malého zdroja znečistenia ovzdušia, ktorý 
vydáva Mesto Čadca, odd. ZP. 

_ 

ng. 	fán GURA 
pri ator mesta 

Doru6 sa: 

I:Jčastnici konania 
1. Darina Jašurková, Jána Kollára súp. Č. 2456, 022 01 Čadca 
2. Martin Duraj, Stred súp. Č. 872, 023 11 Zákopčie 
3. Jaroslav Maslák, Drahošanka súp. 6. 700, 022 01 Čadca 
4. Drahomfra Masláková, Drahošanka súp. Č. 700, 022 01 Čadca 
5. Ing. Tibor Ponek, Kýčerka súp. č. 2939, 022 01 Čadca 
6. Očastnikom konania, znátnym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov'register „C" parc. č. 

9779 a 9775v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. Mg:1 Čadca, refer& dopravy 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne 	 Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina 
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

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

VYVESENt DNA: 11.  b• 
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