
MES TO CADC A 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dŕia 	Nage 'Oslo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
V D/3838/2021/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	22.09.2021 

OZNAMENIE 
0 ZAČATI ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA 

Štefan Krkoš, Podzávoz 1398, 022 01 Čadca, 
Anna Krkogová, Podzávoz 1398, 022 01 Čadca 

(d'alej len "navrhovater") podali dria 06.08.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

Rodinný dom 

na pozemkoch register "C" pare. č. 14549/2, 14549/14, 14549/32, 14549/33, 14549/81 v katastrálnom 
územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona-  oznamuje začatie územného konania dotknutym 
orgánom a organizáciám, ako aj známym účastnikom konania a súčasne nariad'uje za Ačelom 
prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na clef' 

15.10.2021 (piatok) o 9:00 hodine 

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

Očastnici územného konania môžu svoje námietky uplatnit' najneskôr pri ústnom pojednávani, inak sa 
na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámit' svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 36 ods. 3 stavebného zdkona bude považované ich stanovisko za kladné. 
fJčastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradnych dni (Mestsky úrad v Čadci, I. poschodie — 6. dveri 115). 

Očastnici konania sa môžu pred vydanfin rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhnút' 
ich dopinenie. 

Ak si niektory z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložif pisomnú 
plma moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

Ang. M.  an GURA 
primátor mesta 

MESTO ČADCA 
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Toto oznamenie musi byt' vyvesené na firadnej tabuli mesta na dobu 15 deli, posledný deri 
vyvesenia je diiom doru6enia. 

Vyvesené 
	 -  GboAll 

	
Zvesené dria: 	  

MESTO Cv 11" A 
_ 	1 

Pečiatka a podpis organu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zv senie oznámenia. 

Doruči sa: 

Ĺioastnici konania 
1. Stefan Krkoš, Podzávoz súp. č. 1398, 022 01 Čadca 
2. Anna Krkošová, Podzávoz sfip. č. 1398, 022 01 Čadca 
3. Terézia Kotyrová, J. Krára súp. č. 2584/28, 022 01 Čadca 
4. Veronika Kubiková, Podzávoz síip. 6. 2009, 022 01 Čadca 
5. Ján Kula, Podzávoz sfip. č. 2263, 022 01 Čadca 
6. Ing. Jozef Šulgan, J. Kollára sitp. 6. 2458/6, 022 01 Čadca 
7. vlastnici pozemku pare. č. CKN 14549/16 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 36 
ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
8. Mg) Čadca, referát dopravy 
9. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sfip. Č. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sítp. Č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sfip. 6. 2927/8, 010 47 žilina 
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