
MES T 0 Č ADCA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a doprav),  

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/4312/2021/St 	Straková/4302231 	21.09.2021 

OZNAMENIE 

0 SPOJEM fTZEMNt110 A STAVEBNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 
A NARIADENIE iTSTNEHO POJEDNAVANIA 

Anna Birčiakovi, Čadečka 1054, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 13.09.2021 podal žiadosf o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na stavbu: 

pristrešok pre anti 
na pozemku register "C" parc. 6. 6058/2 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Uvedeným Mom bolo začaté spojenč  fizemné a stavebnč  konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby riegi realizáciu pristrešku na parkovanie osobného automobilu. Pristregok bude 

nepodpivničený, jednopodlažný, zastregený sedlovou strechou. Obvodová konštrukcia bude tvorené 6 
drevenými stipmi kotvenými do základových patiek, bez oplágtenia. Stavba nebude napojená na 
inžinierske siete. 

Mesto Čadca, ako stavebný ilrad príslušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. 
o fizemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov a § 5 
písm. a)1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a dopinení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
v znení neskoršich predpisov, oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného 
konania so stavebným konaním, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a 
stavebného konania a stičasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisfovaním na dal 

15.10.2021 (piatok) o 9.00 hodine 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie, Č. dverí 117 - maid. 

Účastnici tohto spravneho konania môZu svoje ndrnietky uplatnir pred Mom Ustneho 
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote 
môžu dotknuté orgány a organizácie uplatnif svoje stanoviská k predmetu tohto konania. 

ĹJčastníci konania môžu nahliadnue do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
prípadne navrhnút' ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v fizemnom konaní alebo 
pri prejednávaní územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 



Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveserne a zvesem 
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Ak Si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinit 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 

ng. Mján GURA 
pri átor mesta  

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Anna Birčiaková, tadečka súp. č. 1054, 022 01 Čadca 
2. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. Č. 1197, 022 01 Čadca 
3. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP sup. Č. 8, 975 66 Banská Bystrica 
4. Účastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemku register „C" pare. Č. 

6058/1 v k.ú. Čadca, sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci 

Dotknuté orgány 
1. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sup. 6. 95, 022 01 Čadca 
2. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku sup. Č. 2621, 022 01 Čadca 
3. Mst Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deft lehoty vyvesenia je dflom doručenia. 
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