MESTO

Č ADCA

MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dila Nage čislo
VD/493/2020/Mu
č.zázn. VD/2384/2020/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
28.01.2020

OZNAMENIE
0 ZAČATi ÚZEMNÉHO KONANIA A
NARIADENIE ĹTSTNEHO POJEDNAVANIA

Ján Kyzek, Nový Hrozenkov 415, 756 04 Vsetin, ČR,
JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková 59, 023 51 Raková,
Emília Lieskovanová, Raková 59, 023 51 Raková
(d'alej len "navrhovater") podal dfia 08.01.2020 návrh na vydanie fizemného rozhodnutia o umiestneni
stavby:
Inžinierske siete v lokalite U Kyzka
na pozemku register "C" parc. č. 3889/1, 3889/3, 13476/6, 13476/9, 13476/14, 13476/15, 13476/16,
13476/48 v katastralnom azemi Calm Uvedeným dňom bolo začate dzemne konanie.
Popis stavby:
V lokalite čadca U Kyzka sa plánuje výstavba piatich rodinných domov. Nakorko predmetná
lokalita nemá vybudovanú infraštrukttru, predmetom fizemného konania je vybudovanie inžinierských
sieti na predmetnom území. Učelom je vybudovanie:
• Pristupová ačelová. komunikácia + vjazd z miestnej komunikácie
• Spoločná káblová pripojka NN pre novostavby 5 rodiných domov
• Rozširenie distribficie plynovodu - STL plynovod
• Rozširenie verejného vodovodu + 5 x vodovodná pripojka pre RD
• Spoločná kanalizačná pripojka pre 5 RD
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o ilzemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v síilade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územneho konania
dotIcnutým orgánom a organizáciám, ako aj známym fičastnikom konania a síičasne nariad'uje za
tIčelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na defi
21.02.2020 (piatok) o 09.00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom tirade v Čadci - maid zasadačka I. posch. C.d. 117.
fJčastnici ilzemného konania m'óžu svoje námietky uplatnif najneskôr pri Ustnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. fIčastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, úradne dni,
I.posch. č.dv. 114).
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Poučenie:
Dčastnici konania sa m6žu pred vydanim rozhodnutia vyjadrie k jeho podkladom, pripadne
navrhnúe ich dopinenie.
Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi predložit'
pfsomnú pinú moc toho eičastnika konania, ktorý sa dal zastupovae.

MESTO 't AD C
Ing. M an GURA
primitor mesia

Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Ján Kyzek, Novy Hrozenkov súp. č. 415, 756 04 Vsetin, ČR
2. JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková súp. 6. 59, 023 51 Raková
3. Emilia Lieskovanová, Raková súp. 6. 59, 023 51 Raková
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorych vlastnicke práva môžu bye rozhodnutfm priamo
dotknuté v lokalite Čadca - U Kyzka (pozemky a stavby s tesnej návaznosti na pozemky na ktorých sa
stavba umiestriuje)

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkym počtom účastnikov konania, tymto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musf
bye vyvesené po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotlinuté orgAny
5. Mesto Čadca, referát dopravy
6. Mesto Čadca, referát ŽP
7. Olcresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresny dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. 6.
977, 022 01 Čadca
8. Olcresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
9. Okresny úrad Čadca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova slap. 6. 95, 022 01 čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sap. 6. 44, 825 19 Bratislava
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deh'
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.

VYVESENt DŇ.A.

0

ZVESENt

Pečiatka a podpiś orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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