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OZNAMENIE 
0 ZAČATi STAVEBNÉ1-10 KÓNANIA 

Štefan Krkoš, Podzivoz 1398, 022 01 Čadca, 
Anna Krkošovi, Podzávoz 1398, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnfk") dňa 28.06.2022 podali žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 

na pozemkoch register "C" pare. 6. 14549/2, 14549/14, 14549/32, 14549/33, 14549/81 v katastrálnom 
fizemf Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ňzernnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v súlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Ked'že 
pomery staveniska śú mu dobre známe a žiadosť  poskytuje dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posildenie navrhovanej stavby, upilgťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania. 

fičastnici konania môžu svoje ndmietky a pripomienky podat' do 

7 dill' odo dňa doručenia tohto oznimenia, 

inak sa na 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. 
Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunajgom stavebnom ňrade počas 
íradných drif (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — Č. dverf 115). 

tčastrifci konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne navrhmat' 
ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v fizemnom konani alebo pri 
prejednávanf ňzemného pldnu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 
Ak si niektorý z Ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musí predložiť  pisomml pinú moc 
toho fičastnika konania, ktorý sa dal instupovať. 
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Toto oznimenie mug byt' vyvesenč  na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledn3'7 deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené 	(7)-(3\  •  411 	 Zvesend dfia: 	  

MESTO ČADCA 

 

• -6 1- 

    

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesern zvesenie oznamenia. 

Dorn& sa: 

I:Jčastnici konania 
1. Štefan Krkoš, Podzavoi sap. č. 1398, 022 01 Čadca 
2. Anna Krkošova, Podzavoz súp. Č. 1398, 022 01 Čadca 
3. Terdzia Kotyrova, J. Krafa súp. Č. 2584/28, 022 01 Čadca 
4. Veronika Kubikova, Podzávoz súp. Č. 2009, 022 01 Čadca 
5. Jan Kula, Podzavoz súp. Č. 2263, 022 01 Čadca 
6. Ing. Jozef Šulgan, J. Kollara súp. Č. 2458/6, 022 01 Čadca 
7. Ing. arch. Martin Zajac, Rakova sűp. Č. 1657, 023 51 Rakova /projektant/ 
8. vlastnici pozemku parc. Č. CKN 14549/16 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhlaškou podfa § 61 
ods. 4 stavebného zalcona 

Dotknut6 organy 
9. Mst Čadca, referat doprayy 
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palarikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
11. Olcresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palarikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodarrie a kanalizacie, a.s., B6ricka cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
13. Stredoslovenska distribučna, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 0.10 47 Žilina 
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