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OZNAMENIE 

0 SPOJEM ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 

Kristina Heglasová, Raková 607, 023 51 Raková 

(d'alej len "stavebnik") dim 09.06.2021 podal žiadosť  o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. Č. 8122, 8123 v katastrálnom územi 6adca. 

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu rodinného domu. Rodinný dom je navrhovaný ako podpivničený, 

s jedným nadzemným podlažim a obytným podlcrovim, zastrešený sedlovou strechou. K stavbe sa 
zriadi vodovodná pripojka, elektrická pripojka, plynová pripojka a žumpa. Pristup je z miestnej 
komunikácie. 

Mesto tadca, ako stavebný Arad rís1ušný podra § 117 ods.1 zákona Č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v meni neskoršich predpisov a § 5 
pfsm. a)1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a dopineni zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v mení neskoršich predpi§ov, oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného 
konania so stavebnSrm konanim a podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a 
stavebného konania. KedIe pomery staveniska sú stavebnému tradu dobre maim a žiadosť  poskytuje 
dostataný podklad pre posúdenie navrluiutej stavby, uptšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona 
od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania. 

Očastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky podat' do 

7 dni odo dňa doiučenia tohto oznimenia, 

inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť  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, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhmit' ich dopinenie na Mestskom tirade v tadci počas Aradných 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávaní územného plánu Dziny.sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. 



'VEST() ,  

Pečiatka a podpis orgánu. ktory potvrd vyvese  e a zvesenie 

t.sp. VD/3047/2021/St - t.z. VD/40415/2021/St 	str. 2 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zdstupcu, tento musi predložif pisomna Orin 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

ng. ł1an GURA 
pr6iátor mesta 

Doruči sa: 

Ilčastnici konania 
1. Kristina Heglasovd, Rakovd súp. č. 607, 023 51 Rakovd 
2. Ing. Vladimir Golis, Okrtand sítp. č. 689/5, 022 01 Čadca, stavebný dozor 
3. Mária Krkoškovd, Milošovd sítp. č. 482, 022 01 Čadca 
4. hg. Marcel Zs6ka, PhD., Dolné Rudiny sítp. Č. 1, 010 01 Žilina, projektant 
5. Očastnikom konania, zndmym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register „C" parc. č. 

8124, 8125, 8126 v k.ú. Čadca sa oznamenie doručuje verejnou vyhldškou podra § 61 ods. 4 
stavebn6ho zdkona, vyvesenim ozndmenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu 

Dotknuté orgdny 
1. MsÚ Čadca, oddelenie Evotného prostredia a odpadového hospoddrstva 
2. MsfJ Čadca, referdt dopravy 
3. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sítp. Č. 95, 022 01 Čadca 
4. Severoslovensk6 voddrne a kanalizácie, a.s., B6rickd cesta sítp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sítp. Č. 44, 825 19 Bratislava 
6. Stredoslovenskd distribučnd, 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 
deŕi lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 
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