
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstayby, rizemneho plánoi ania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dria 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dria 
VD/4601/2022/St 	Straková/4302231 	02.11.2022 

OZNAMENIE 
0 SPOJEM ÚZEMAII0 A STAVERNÉ110 KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉ110 KONANIA 

A NARIADEME iTSTNEHO POJEDNAVANIA 

Juraj Kozák, Podzávoz 2715, 022 01 Čadca 
Tatiana Kozákovi, eadečka 3134, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 26.10.2022 podali žiadosť  o vydanie fizemného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na stavbu: 

• rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. 6. 8716, 8712/2 v katastrálnom územi Čadca. 

Uvedeným Mom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 

nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažim, zastrešený sedlovou strechou. K stavbe sa zriadi 
vodovodná pripojka zo studne, ktorá bude osadená na pozemku stavebnikov, odkanalizovana 
kanalizačnou pripojkou zaústenou do lumpy, elektrická pripojka z verejných rozvodov NN, plynová 
pripojka. Projektová dokumentkia d'alej rieši aj realizaciu samostatne stojacej guile a pivnicu. 
Pristup je z jestvujíicej miestnej komunikácie a po pozemku register "C" parc. 6. 8712/2 v k.ú. Čadca 
vo vlastnictve stavebru'kov. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a• stavebnom poriadku (stavebný zákon) v meni 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 nnene a dopineni zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku 
v zneni neskoršich predpisov, omamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie imemného 
konania so stavebným konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného Uzemného a 
stavebného konania a síičasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovanim na deh. 

28.11.2022 (nondelok) o 9.00 hodine 

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

Účastnici tohto správneho konania môžu svoje nárnietky uplatniť  pred Mom ústneho 
pojeclnávania, najneskôr pri tomto pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote 
môžu dotknuté orgány a organizácie uplatniť  svoje stanoviská k predmetu tohto konania. 

Učastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhniiť  ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas aradných dni. 
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v územnom konani alebo 
pri prejednávani územného planu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zakona nebude prihliadať. 

Ak Si niektorý z účastnikov konania zvolf svojho zastupcu, tento musf predložif pisomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 

g. M* GURA 
pri 	tor mesta 

Dora& sa: 
Očastníci konania 
1. Juraj Kozák, Podzávoz súp.č. 2715, 022 01 Čadca 
2. Tatiana Kozdkovd, Čadečka súp.č. 3134, 022 01 Čadca 
3. Anna Kaniaková, Tfineckého súp.č. 6, 736 01 Havirov 
4. Emil Lašut, Skalité súp. Č. 454, 023 14 Skalit6 
5. Ing. Jarmila Lušriáková, Podzávoz súp. Č. 2047, 022 01 Čadca 
6. Emilia burniková, Podzávoz súpč.tig022 01 Čadca 
7. Ing. arch. Michal Mustakov, Kalinov súp.č. 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 
8. Učastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku register „C" parc.č. 

8713, 8714 v k.ú. Čadca sa omdmenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4stavebného 
zákona, vyvesenfm oznAmenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Msfi Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
2. MsĹJ Čadca, referát dopravy 
3. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palarikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
4. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrickd cesta súp. Č. 1960, 010 57 Nina 
5. Stredoslovenskd distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 žilina 
6. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava 

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

6 I  W VYVESENE DŇA-  	• 	 ZVESENt DŇ  	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzu e vy esenie a zvesenie 
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