
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstayby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 
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VD/3819/2022/St 	Straková/4302231 	19.09.2022 

OZNAMENIE 

0 SPOJEM ĹTZEIVINÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 

Janka Dejčiková, U Sihelnika 1749, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") Ma. 26.08.2022 podal'žiadosť  o vydania stavebného povolenia na stavbu: 

Domček na náradie 
na pozernku register "C" parc. č. 4171/2 v katastrálnom územf Ndca. 

Uvedeným Mom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
• Projekt stavby rieši .realizáciu stavby domčeka na náradie. Stavba bude jednopodlažn'a, 
drevenej konštrukcie, osadená na upravenom teréne, zastrešená pultovou strechou. K stavbe sa nebudú 
realizovať  prfpojky inžinierskych sietf. 

Mesio 6adca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 ods.1* zákona Č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovanf a staVebnom poriadku (stavebný zdkon) v znenf neskoršich predpisov a § 5 
pism. .a)1. zákona Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a dopinenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
v zneni neskoršfch predpisov, oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného 
konania so stavebným konanfm a podra § 61 ods. 1 stavebriého zákona začatie spojeného územného a 
stavebného konania. Kedže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť  poskytuje 
dostataný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Očastníci tohto Správneho konania môžu svoje námietky podať  do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považovand ich stanovisko za kladné. 

Očastníci konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podldadom, 
pripadne navrhnite ich dopinenie na Mestskom itrade v Čadci počas itradných diii 

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

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. 



Pečiatka a podpis organu, kto$--poixavyv nie a zvesenie 
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Ak si niektorý z fičastnfkov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložif pisomma pinn 
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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pri átor mesta 

-Cy 

Dora& sa: 

Učastinci konania 
1. Janka Dejčikovd, U Sihelnika stp. Č. 1749, 022 01 Čadca 
2. Jaroslav Chntrik, Janka Krára stp. Č. 2592, 022 01 Čadca 
3. Ing. Marcel Zs6ka, PhD., Dolné Rudiny stp. Č. 1, 010 01 žilina 
4. Očastrifkom konania, ználnym aj nemdmym spoluvlastnikom pozemkov register „C" pare. Č. 

4172/1,4171/1 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 
stavebného zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 drif na tradnej tabuli Mestského tradu 
v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Ms0 Čadca, oddelenie životného prdstredia a odpadového hospodárstva 
2. Okresný trad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palkikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 

Toto oznamenie musí byť  vyvesend po dobu 15 dnf na tradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
den' lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 
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