MESTO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, lizemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy

Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/2308/2020/St

Vybavuje/linka
Straková/4302231

V Čadci dňa
15.05.2020

OZNAMENIE
0 SPOJEM ĹTZE1VINÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A 0 ZAČATI SPOJENÉH6 KONANIA
Štefánia Poláková, Drahošanka 644, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 15.04.2020 podala žiadosf o vydania stavebného povolenia na stavbu:
Pristavba, nadstavba a stavebné Upravy RD č. 644
na pozemku register "C" pare. č. 10964 v katastrálnom fizemi Čadca.
Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši prfstavbu, nadstavbu a s tým súvisiace stavebné fipravy jestvujúceho
rodinného domu súp.č. 644 v Čadci. Rodinný dom stlp.č. 644 je podpivničený s jedným nadzemným
podlažim a povalovým priestorom, zastrešený sedlovou strechou. Pri stavebných prácach dôjde k
odstráneniu obvodovych konštrukcif nad prizemitn a strechy. Následne sa zhotovi nová obvodová a
strešná konštrukcia, podkrovný priestor sa zobytni. Pristavba sa zrealizuje z východnej strany, za
iičelom vytvorenia schodiska. Dôjde k rekonštrukcii NN prípojky, ostatné inžinierske zostávajú
pôvodné.
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 fizemného a stavebného konania.
Ked'že pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosf poskytuje dostataný podklad
pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšfa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisfovania.
fičastnici konania môžu svoje námietky podat' do
7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu omámif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
ečastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
pripadne navrhniif ich dopinenie na Mestskom úrade v čadci počas úradných dni.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konani alebo
pri prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf.
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Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'.
Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.
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fičastnici konania
1.Štefánia Poláková, Drahošanka slap. č. 644, 022 01 Čadca
2. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca
3. Rudolf Gužik, A. Hlinku súp. č. 1453/43, 022 01 Čadca
4. Marta Gužiková, A. Hlinku sup. 6. 1453/43, 022 01 Čadca
5. Anna Pohančeniková, Mierova sup. 6. 2124/19, 022 01 Čadca
6. Maria Valáriková, Rázusova súp. č. 769/39, Čadca
7. Gold project s.r.o., Okružná sup. č. 689/5, 022 04 Čadca
8. fIčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov parc.č. C KN
10965, 10963 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podfa § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknuté orgány
9. Msú Čadca, oddelenie životnčho prostredia a odpadového hospodárstva
10. MsfJ Čadca, referát dopravy
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina

Toto omámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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