MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/493/2020/Mu

V Čadci dria 05.03.2020

ROZHODNUTIE
PRERU§ENIE KONANIA

Ján Kyzek, Nov* Hrozenkov 415, 756 04 Vsetin, ČR,
JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková 59, 023 51 Raková,
Emilia Lieskovanová, Raková 59, 023 51 Raková
(d'alej len "navrhovater") podal dria 08.01.2020 návrh na vydanie rizemného rozhodnutia o umiestneni
stavby:
Inžinierske siete v lokalite U Kyzka
(cralej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3889/1, 3889/3, 13476/6, 13476/9, 13476/14,
13476/15, 13476/16, 13476/48 v katastrálnom rizemi Čadca.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný v, súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného
zákona oznámilo začatie rizemného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym
ričastnikom konania a súčasne nariadilo za ričelom prerokovania tohto návrhu ristne pojednávanie
spojené s miestnym zisfovanim na deri 21.02.2020 so stretnutim pozvaných na Mestskom Urade
v Čadci. Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s vel'kým počtom dčastnikov konania, týmto bolo
oznámenie doručuje verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dni na riradnej tabuli
Mestského Uradu v Čadci (vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke prdva môžu byf
rozhodnutim priamo dotknuté v lokalite Čadca - U Kyzka (pozemky a stavby s tesnej návaznosti na
pozemky na ktorých sa stavba umiestriuje)).
Mestu Čadca, bola dria 17.02.2020 doručend žiadost' Jozefa Krasriana a JUDr. Daniely
Krasrianovej, U Hluška 750, 022 04 Čadca o prizvanie na ilzemné konanie VD/493/2020/Mu (ako
ričastnikov konania).
Na základe vyššie uvedeného Mesto Čadca oznámilo podra § 18 ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb.
o sprdvnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov začatie konania o nepriznani
postavenia ričastnika konania. Menovani sa mrižu vyjadrif k začatému konaniu v lehote 7 drif odo dŕia
doručenia oznámenia.
Stavebný Arad podra § 29 ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
v zneni neskoršich predpisov začaté rizemné konanie
prerušuje
do doby vydania právoplatného rozhodnutia
o nepriznani postavenia ričastnikom konania: Jozef Krasŕian a JUDr. Daniela Krasrianová, U Hluška
750, 022 04 Čadca
Od6vodnenie:
Driom podania riávrhu bolo začaté rizemné konanie v predmetnej veci. Stavebný rirad oznámil
začatie konania všetkým ričastnikom konania. Na základe oznámenia verejnou vyhláškou sa prihlásili:
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Jozef '<raglan a JUDr. Daniela Krasfianovd, U Hluška 750, 022 04 Čadca. Mesto Čadca, ako prislušný
stavebný úrad oznámilo začatie konania o nepriznani postavenia íičastnika konania. Menovanf sa môžu
vyjadrit' k začatému konaniu v lehote 7 dni odo dŕia doručenia oznámenia.
Stavebný úrad podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
v zneni neskoršich predpisov začaté dzemné konanie prerušil do doby vydania právoplatného
rozhodnutia o nepriznanf postavenia Ilčastnikom konania: Jozef Krasflan a JUDr. Daniela Krasfianovd,
U Hluška 750, 022 04 Čadca
Poučenie o odvolani:
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania sa podra § 29 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov nemožno odvolat'.
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Dorn& sa:
Účastnici konania
1.Ján Kyzek, Nový Hrozenkov sím. 6. 415, 756 04 Vsetin, CR
2. JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková súp. 6. 59, 023 51 Raková
3. Emilia Lieskovanovd, Raková slap. č. 59, 023 51 Raková.
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byt' rozhodnutim priamo
dotknuté v lokalite Čadca - U Kyzka (pozemky a stavby s tesnej návaznosti na pozemky na ktorych sa
stavba umiestfiuje)
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom Ačastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie
musi bye vyvesené po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Toto rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 clni sp6sobom v mieste obvyklom, poslednY den
lehoty vyvesenia je diipm doručenia.
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Pečiatka a podpi orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovi spojenie: VI:JB. as.. Čadca
Č. 0.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
D1C: 2020552974
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Internet: \mw.mestocadca.sk

