
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/3576/2021/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	23.09.2021 

OZNAMENIE 
0 SPOJENi I:JZEMNÉHO A STAVERNÉHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENEHO KONANIA 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Peter Kriin, Hurbanova 2236/51, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnfk") dňa 19.07.2021 podal žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

NOVOSTAVBA PREVADZKY BUFETU 
A DVOJGARAŽE 

na pozemkoch register "C" parc. 6. 10672. 10673/2 v katastrálnom územf Čadca. Uvedenym driom 
bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušnY podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (dalej len "stavebný zákon"), 
oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konanim, 
podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne 
nariaduje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na 
deri 

27.10.2021 (streda) o 9:00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. I. poschodie - č". dveri 117 (malá. zasadačka). 

Očastnici tohto správneho konania môžu svoje nárnietky uplatniť  najneskôr pri tomto pojednávani, 
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. 
Očastraci konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradných hodin (Mestsky úrad v Čadci. I. poschodie - 6. dveri 115). 

Účastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia v)jadriť  k jeho podkladom, pripadne navrhnúť  
ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam. ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konani alebo pri 
prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z ačastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnfi pInn moc 
toho účastnika konania. ktorý sa dal zastupovať. 

ng. 	Ian GURA 
primitor mesta 

(  
MESTO ČADCA 
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Toto oznimenie musi bye vyvesenč  na úradnej  tabuli  mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dnom doručenia. 

D'1 	A4 
Vyvesené dria:  X'1` Zvesené dŕía: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

1:1častnici konania 
1. Peter Krtin, Hurbanova slap. č. 2236/51, 022 01 Čadca 
2. Ing. Viera Golisová., A. Hlinku súp. č. 2247, 022 01 Čadca /projektant/ 
3. Ing. Vladimir Kr6n, Hurbanova súp. Č. 2236/51, 022 01 Čadca 
4. Mgr. Andrea Krtinová, SNP súp. 6. 738/22, 022 01 Čadca 
5. Ing. Jozef Kubica, Čierne súp. 6. 570, 023 13 Čierne /stay. dozor/ 
6. vlastníci pozemkov parc. č. CKN 10673/1, 14806/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa vrejenou vyhláškou 
podra § 36 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranndho zboru v Čadci. A.Hlinku slap. č. 4, 022 01 Čadca 
8. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
10. Regionálny úrad verejneho zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
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