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MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstayby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čfslo/zo dria 	Nage čfslo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/3957/2021/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	08.09.2021 

OZNAMENIE 
0 ZAČATI ÚZEMNEHO KONANIA A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA 

Ing. Jaroslav Gagperák, Raková 1442, 023 51 Raková 
Alena Gagperáková, Raková 1442, 023 51 Raková 

(d'alej len "navrhovater") podali dria 17.08.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni 
stavby: 

3x rodinný dom + technická infragtruktúra 

na pozemkoch register "C" parc. č. 6756/1, 6756/2, 6756/3, 6756/4 v katastrálnom územi Čadca. 
Uvedeným driorn bolo začaté územné konanie. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podl'a § 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 zdkona oznamuje začatie územného konania dotknutým 
orgánom a organizáciám, ako aj známym účastnikom konania a súčasne nariad'uje za lačelom 
prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisCovanim na den 

06.10.2021 (streda) 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 oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. 
f1častnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradných dni (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115). 

Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhnfif 
ich dopinenie. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložif pisomnú 
pinú moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

4.Aele4V 

'Ing. Milin GURA 
primátor mesta 
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Toto oznámenie musí byr vyvesenč  na táradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deft 
vyvesenia je chiom doručenia. 

5  Vyvesené dŕia• 	  • Zvesené dria: 	  

MESTO L1DCA 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Ing. Jaroslav Gašperák, Raková sup. č. 1442, 023 51 Raková 
2. Alena Gašperáková, Raková sup. 6. 1442, 023 51 Raková 
3. Eva Arendariková, Čadečka sup. č. 2112, 022 01 Čadca 
4. Margita Kováčikovd, SNP súp. č. 132/64, 022 04 Čadca 
5. Pavol Privara, Chalupkova súp. č. 158/26, 022 04 Čadca 
6. Stefan Privara, Okružná sup. 6. 151/34, 022 04 Čadca 
7. Daniela Veselková, Čadečka sup. č. 2465, 022 01 Čadca 
8. vlastnici pozemkov pare. č. CKN 6757, 6784/1, 14677/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podl'a § 36 ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
9. MsĹJ Čadca, referát dopravy 
10. Okresné riaditerstvo Hasičskeho a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku sup. 6. 4, 022 01 Čadca 
11. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Paldrikova sup. č. 91, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské voclárne a kanalizácie, a.s., BOrická cesta slap. č. 1960, 010 57 Žilina 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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