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Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení

Na žiadosť stavebníka: Zuzana Jurgová, 023 13 Čierne č. 1264 a Dávid Jurga, Okružná súp. č.
106/59, 022 01 Čadca Mesto Čadca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §
120 ods. 1 stavebného zákona, v súlade s
§ 61 ods.1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania o povolení stavby objektu
„ Príjazdová komunikácia a spevnené plochy““
na pozemkoch p.č. CKN 6677/2, 6677/3, 6677/4, 6677/5, 6677/6, 6677/7, 6671/1, 6671/2 v k.ú. Čadca
pre stavbu „Spevnené plochy pre 3 RD v k.ú. Čadca“.
Popis stavby:
Stavba: Stavebný objekt
„Príjazdova komunikácia a spevnené plochy“ je technickou
infraštruktúrou (dopravné napojenie na sieť miestnych ciest, parkoviská pre 6 vozidiel) pre stavbu troch
rodinných domov.
Príjazdová komunikácia je účelová cesta jednopruhová obojsmerná obslužná komunikácia šírky 3,5 m,
dĺžky 100 m. Pripojená je na miestnu komunikáciu MK 130.1. V rámci objektu sú pri každom RD
navrhnuté dve parkovacie státia. Povrchové vody zo všetkých spevnených plôch zo zámkovej dlažby,
budú odvádzané cez líniový žľab do dvoch vsakovacích jám.
Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu podať do 7 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko
dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Čadca dňa 27.04.2020 pod č.j.
VD/4129/2019/Ja.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných dní.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

-2Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Milan Gura
primátor mesta
Doručí sa:
Účastníci konania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zuzana Jurgová, Čierne súp. č. 1264, 023 13 Čierne
Dávid Jurga, Okružná súp. č. 106/59, 022 01 Čadca
DAQE Slovakia sro., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, projektant
MVDr. Miriam Hačková, Čadečka súp. č. 664, 022 01 Čadca
Ján Strýček, Čadečka súp. č. 2187, 022 01 Čadca
Marián Tuchyňa, Čadečka súp. č. 1678, 022 01 Čadca
Vlasta Tuchyňová, Čadečka súp. č. 1678, 022 01 Čadca

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknuté orgány
1. Mesto Čadca, Námestie slobody 30 oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
2. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
4. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: ..........................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

