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OZNAMENIE
0 SPOJENi ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ1-10 KONANIA A 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA
Roman Zajac, M. ginskčho 1114/1F, 010 07 Žilina
(d'alej len "stavebnik") dŕía 24.08.2021 podal žiadost' o vydania stavebného povolenia na stavbu:
Vyhliadkový posed
na pozemku register "C" parc. č. 13451 /5 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté
spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
oznamuje podl'a § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konanim a
podl'a § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Ked'že
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadose poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhnutej stavby, upúšea v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
a miestneho ziseovania.
Očastnici konania môžu svoje námietky podat' do
7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadae. V rovnakej lehote môžu oznámie svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dni (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115).
Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrie k podkladom rozhodnutia, pripadne
navrhnút' ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v územnom konani alebo pri
prerokúvani územného plánu z6ny sa podl'a § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadae.
Ak si niektorý z ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomrna pima

toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovae.
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Toto oznámenie musi byt' vyvesenč na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deň
yyvesenia je driom doručenia.
Vyvesené dna: '10.

Zvesené dtla:

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doruči sa:
Očastnici konania
1. Roman Zajac, M. Šinského súp. č. 1114/1F, 010 07 Žilina
2. Ing. Milan Kožák, Podvysoká sap. č. 441, 023 57 Podvysoká /projektant/
3. vlastnici pozemku parc. 6. CKN 13451/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36
ods. 4 stavebrao zákona
Dotknuté orgány
4. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej č. 2207, 022 01 Čadca
5. Okresny úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
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