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oddelenie výstavby, ňzemného plAnovania, stavebného poriadku a dopravy
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V Čadci dňa
09.08.2021

OZNAMENIE
0 SPOJEM ÚZE1VINÉ110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAtATi SPOJENÉ110 KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Emilia Tucikovál Zňmockfi 128/18, 014 01 Bytča
(d'alej len "stavebnik") dria 21.07.2021 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Rodinný dom - stavebni ňpravy, pristavba a nadstavba
na pozemku register "C" parc. Č. 13974/2 v katastrálnom územi Čadca.
Uvedeným dŕiom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby riegi realizáciu pristavby, nadstavby a stavebných iiprav jestvujAceho rodinného
domu siip.č. 498 v Čadci. Rodinný dom je podpivničený, s jedným nadzemným podlažim a povalovým
priestorom, zastregený sedlovou strechou. Pôvodnd hospodárska časť objektu bola odstránená. Pri
stavebných prácach dôjde k odstráneniu kongtrukcie strechy, gtitových stien, komfna, dreveného stropu
a schodiska. Zrealizuje sa pristavba a nadstavba nového obytného podkrovia. Stavba bude zastregená
novou sedlovou strechou. Z juhozápadnej strany bude zriadená vonkajgia krytá terasa, cez ktorú je
navrhovaný aj vstup do domu. Stavba je zásobovaná vodou prostrednictvom vodovodnej pripojky z
jestvujikej studne, odkanalizovaná kanalizačnou prfpojkou zahstenou do žumpy, dôjde k rekongtrukcii
jestvujficej elektrickej pripojky s osadením merania v oploteni. Pristup je zo štátnej cesty 111/2016
Čadca-Milogová, prostrednictvom jestvujíiceho vjazdu k rodinnému domu silp.č. 498.
Mesto Čadca, ako stavebný hrad prislugný podra § 117 ods.1 zákona Č. 50/1976 Zb.
o lizemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskorgich predpisov a § 5
pism. a)1. zákona Č. 608/2003 Z.z. o gatnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a dopineni. zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovaní a stavebnom poriadku
v meni neskorgfch predpisov, omamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie hzemného
konania so stavebným konanfm, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného fizemného a
stavebného konania a súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti fistne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovanfm na deh
06.09.2021 (pondelok) o 9.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom tirade v Čadci, I. poschodie, č. dveri 117 - maid zasadačka.
Ĺičastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť pred dŕiom fistneho
pojednavania, najneskôr pri tomto pojednávanf, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote
môžu dotknuté organy a organizácie uplatniť svoje stanoviska k predmetu tohto konania.
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tčastnici konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
pripadne navrhnúť ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dni.
K pripomienkam a ndmietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konani alebo
pri prejednávani územného pldnu goy sa podra § 61 ods. 1 stavebného zdkona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zdstupcu, tento musi predložiť pisomnú pinú
moc toho účastrula konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručf sa:
Ĺidastnici konania
1. Emilia Tuciková, Zámocká súp. Č. 128/18, 014 01 Bytča
2. Dušan burajka, Súrov súp. 6. 66, 013 62 Súrov-Hradná, projektant
3. Ing. Martina Muntágová, Zvolenskd súp. Č. 1779/16, 010 01 Žilina
4. Iveta Poldkovd, Milošovd súp. Č. 2211, 022 01 Čadca
5. Žilinský samosprdvny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. Č. 48,
011 09 Žilina
6. Očastnikom konania, známym aj nemdmym spoluvlastnici pozemkov CKN 13973, 13963 v k.ú.
Čadca sa omdmenie doručuje verejnou vyhliškou podra § 61 ods. 4 stavebného zdkona, vyvesenim
omarnenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci
Dotknuté orgány
7. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
8. Správa ciest Žilinského samosprdvneho kraja, Martina Rázusa súp. Č. 104, 010 01 žilina
9. Stredoslovenskd distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musf byť vyvesené po dobu 15 dni na Uradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.
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Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovi spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Nfunestie slobody 30,
022 01

vesenie a zvesenie

E-mail: sekretariat@,mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

