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V Čadci dňa
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OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZEMNÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA A 0 ZAČAT1 SPOJENÉ110 KONANIA
Jozef Jopčik, A. Bernoláka 2613, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 03.07.2020 podal žiadost' o vydania stavebného povolenia na stavbu:
zihradný domček a oplotenie
na pozemku register "C" pare. č. 15258/79 v katastrálnom územi Čadca.
Uvedeným dliorn bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu zahradného domčeka a oplotenia pozemku. Navrhovaný
záhradný domček bude nepodpivničený, jednopodlažný , zastrešený sedlovou strechou, osadený na
základových patkách, celodrevenej konštrukcie. Stavba nebude napojená na inžinierske siete.
Oplotenie bude prevedené zo vstupnej časti z bet6nového základu, trulr z DT tvárnic, v ktorom bude
osadená vstupná bránka a posuvná brána, v ostatnej časti pozemku bude oplotenie pozostávaf z
ocerových sĺpikov kotvených do betemových pätiek, poplastovaného pletiva a podhrabovej dosky.
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 územného a stavebného konania.
Ked'že pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre znárne a žiadosf poskytuje dostataný podklad
pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšfa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisfovania.
Očastnici konania môžu svoje námietky podat' do
7 &if odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovane ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom,
pripadne navrhnfif ich dopinenie na Mestskom Arade v Čadci počas úradných dnf.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konanf alebo
pri prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf.
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Podl'a § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konanf neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konanf v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'.
Ak Si niektorý z účastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musí predložif plsomn6 pinú
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.

n GURA
priiťátor mesta

Dolma sa:
Očastnici konania
1. Jozef Jopčik, A. Bernoláka súp. č. 2613, 022 01 Čadca
2. Ing. Marián Jurga, Podvysoká súp. 6. 129, 023 57 Podvysoká
3. Ing. Pavol Škereň, Kukučinova sap. č. 42/30, 022 01 Čadca
4. tičastnikom konania, znárnym aj neznámym spoluvlastnlkom pozemkov parc.č. C KN 15258/1,
15258/91 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 61 ods. 4 stavebného
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. MstJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. Msf_J Čadca, referát dopravy
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor. Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca

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