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OZNAMENIE 

0 SPOJEM ÚZEMNÉI-10 A STAVERNÉHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENÉHO KONANIA 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Ivana Cudráková, Stred 487/32, 023 54 Turzovka 

(d'alej len "stavebnfk") dňa 08.01.2020 podala žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 9742 v katastrálnom dzemf Čadca. 

Uvedeným driom bolo začaté spojené dzemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 
nepodpivničený, jednopodlažný, bez využitia podkrovia na obytné dčely, zastrešený valbovou 
strechou. Stavba bude napojená novonavrhovanými pripojkami na verejné rozvody vody, kanalizácie a 
elektrického NN vedenia. Pristup je z jestvujdcej miestnej komunikácie. 

Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného konania so stavebným 
konanim, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deri 

18.02.2020 (utorok) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom drade v Čadci, I. poschodie, č. dveri 117 - malá zasadačka. 

flčastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatnif pred driom dstneho 
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote 
môžu oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného 
zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 

fJčastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhndf ich dopinenie na Mestskom drade v Čadci počas úradných dni. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byf. 
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Ak Si niektory z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktory sa dal zastupovaf. 
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Doruči sa: 

tčastnici konania 
1. Ivana Cudráková, Stred súp. Č. 487/32, 023 54 Turzovka 
2. Ing. Peter Časnocha, Čierne súp. 6. 739, 023 13 Čierne 
3. Ing. Vladimir Klus, Drahošanlca súp. Č. 1101, 022 01 Čadca 
4. Marcela Klusová, Drahošanka súp. Č. 1101, 022 01 Čadca 
5. Dčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" parc. č. 9743, 

9738/1 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 
6. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Mslj Čadca, referát dopravy 
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. 6. 95, 022 01 Čadca 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B8rická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. Č. 2927/8, 010 47 žilina 

Toto oznámenie musi by.f vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENt DŇA. 	  ZVESENt DŇA: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvr zuje vyvesenie a zvesenie 
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