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oddelenie výstavby, územnčho plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dha

Naše čfslo
VD/3426/2021/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
11.10.2021

OZNAMENIE
0 SPOJENI ĹIZEMNÉHO A STAVEBNÉI-10 KONANIA A 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA
Monika Koziriski, E. Podjavorinskej 1500/2, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dŕia 07.07.2021 podal žiadosf o vydania stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. 6. 3157/6 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté
spojenč územné a stavebrič konanie.

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 zdkon"),
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebnčho zákona spojenie územnčho konania so stavebným konanim a
podFa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územnčho a stavebného konania. Ked'že
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosf poskytuje dostatočný podklad pre
posildenie navrhnutej stavby, up:Ma v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
a miestneho zisfovania.
Očastnici konania môžu svoje námietky podaf do
7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznárnif svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom Urade počas
úradných drif (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — 6. dveri 115).
Učastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k podkladom rozhodnutia, pripadne
navrhnuf ich dopinenie.
K pripomienkam a namietkam, ktorč boli alebo mohli byt' uplatnenč v územnom konani alebo pri
prerokuvani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf.
Ak si niektorý z učastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pima moc
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.
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Toto oznámenie musí bye vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri
vyvesenia je driom doručenia
Vyvesené dria:

ii,oA4

. 40,

f

Zvesené dria:

MESTO ČADCAI

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie kzvesenie oznámenia.

Doruči sa:
Očastnici konania
1.Monika Koziriski, E. Podjavorinskej súp. č. 1500/2, 022 01 Čadca
2. Ing. arch. Tomáš Bytčanek, Hviezdoslavova sap. č. 1950/5, 022 01 Čadca /projektant, stay. dozor/
3. Martin Hunk, U Buty súp. 6. 3264, 022 04 Čadca
4. Iveta Huriková, U Buty súp. 6. 3264, 022 04 Čadca
5. Ing. Martin Tuchyria, U Kyzka súp. č. 3181, 022 01 Čadca
6. Ing. Andrea Tuchyriová, U Kyzka súp. 6. 3181, 022 01 Čadca
7. Ing. Martin Varmus, U Buty súp. č. 3253, 022 01 Čadca
8. vlastnici pozemku parc. č. CKN 3153 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36
ods. 4 stavebnčho zdkona
Dotknuté orgány
9. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. Mst1 Čadca, referát dopravy
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova slap. č. 95, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rickd cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestslcý Orad Čadca. Nlámestie slobody 30. PSČ: 022 01

E-mail: sekretariat@)mestocadca.sk
Internet: www.inestocadca.sk

