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MES TO CADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, tizemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage 'Oslo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/1960/2022/Ja 	I ng.Jaroš/4302231 	31.05.2022 

OZNAMENIE 
ZAČATIE ÚZEMNE110 KONANIA  

Eva Holegčáková, M.R. Štefánika 2556, 022 01 Čadca 

(d'alej len "navrhovater") podala dňa 06.04.2022 návrh na vydanie nzemného rozhodnutia o 
umiestneni stavby: 

Rodinný dom 

na pozemkoch register "C" parc. č. 4684/1, 4685/1 v katastrálnom nzemi Čadca. Uvedeným driom bolo 
začaté nzemné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o nzemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v snlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie dzemného konania dotknutým 
orgánom a organizáciám a známym nčastnikom konania. Ked'k pre dané nzemie je spracovaná 
a schválená nzemno-plánovacia dokumentácia, upnšt'a stavebný nrad podl'a § 36 ods. 2 stavebného 
zákona od nstneho pojednávania a miestneho zisfovania v predmetnej veci. 

Očastnici nzemného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatnif na prislušnom správnom 
orgáne do 

7 dni odo dňa 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. 
Učastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom nrade počas 
nradných dni (Mestský nrad v Čadci, I. poschodie — 6. dveri 115). 

Učastnici nzemného konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne 
navrhnnt' ich dopinenie. 

Ak si niektorý z Učastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomma pind moc 
toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

, ng. M' n GURA 
primkor mesta 
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Toto oznámenie musi bye vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dilom doručenia. 

62 	21.- Vyvesené dria: 	2  - Zvesené dria• 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a piesenie oznámenia. 

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. Eva Holeščálcová, M.R. Stefánika súp. 6. 2556, 022 01 Čadca 
2. vlastníci pozemIcov parc. č. CKN 4494/2, 4683/2, 4686/2 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného zálcona 

Dotknuté orgány 
3. ENGIE SERVICES a.s., Kragujevska súp. č. 1, 010 01 Žilina 
4. Mg) čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
5. Ms1:J Čadca, referát dopravy 
6. Olcresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
7. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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