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oddelenie výstavby, ňzemneho phinovania, stavebného poriadku a dopravy 
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VD/889/2022/St 	Straková/4302231 	16.02.2022 

OZNAMENIE 
o SPOJENi ÚZEMNÉHO A STAVEBNEHO KONANIA, 0 ZAČATi SPOJENt110 KONANIA 

A NARIADENIE ĹTSTNEHO POJEDNAVANIA 

Ing. Martin Marko, SNP 739/10, 022 04 Čadca 
MUDr. Eva Jarošová, Podvysold 22, 023 57 Podvysoká 

(d'alej len "stavebnik") dim 26.01.2022 podal žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. Č. 3877/2, 3878, 3879 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Uvedeným Mom bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu rodinného domu, samostatne stojacej garáže a pripojky 

in2inierskych sieti. Navrhovaný rodinný dom bude čiastočne podpivničený a jedným nadzemným 
podlažim, zastrešený valbovou strechou. K stavbe sa zriadi vodovodná a kanalizačná pripojka z 
jestvujncich verejných rozvodov v správe SEVAK, a.s., elektrická NN prfpojka, plynová pripojka. 
Garáž bude nepodpivničená, jednopodlahlá stavba, časť  garáže bude uzatvorená, časť  bude tvoriť  
otvorené parkovacie státie, zastrešená bude valbovou strechou. Síičasťou objektovej skladby je 
oplotenie pozemku a spevnené plochy, ktoré budn zhotovené zo zámkovej dlažby. Pristup je z 
jestvujíicej miestnej komunikácie. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona Č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov a § 5 
pism. a)1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre nzemné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a dopinení zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a stavebnom poriadku 
v zneni neskoršich predpisov, oznamuje podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie fizemného 
konania so stavebným konanfm, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného tzemného a 
stavebného konania a súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovanim na deň  

11.03.2022 (niatok) o 9.00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom iirade v Čadci, I. poschodie, Č. dveri 117 - malá zasadačka. 
Účastnici tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť  pred Mom íistneho 

pojednávania, 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. 

fJčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia, vyjadriť  sa k jeho podkladom, 
pripadne navrIvnif ich dopinenie na Mestskom Arade v Čadci počas Aradných dnf. 
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byf uplatnené v lizemnom konanf alebo 
pri prejednávani územného plánu zčiny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf. 

Ak Si niektorý z ličastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento mug predložif pfsommi plat 
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 
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Doruči. sa: 

Očastnici konania 
1. Ing. Martin Marko, SNP slip. Č. 739/10, 022 04 Čadca 
2. MUDr. Eva Jarogová, Podvysoká súp. Č. 22, 023 57 Podvysoká 
3. Ing. Milan Kožák, Podvysoká súp. Č. 441, 023 57 Podvysoká 
4. Ondrej Mitka, Rakova súp. 6. 1126, 023 51 Raková 
5. Mgr. Martin Petrik, U Kyzka súp. Č. 2781, 022 01 Čadca 
6. Mgr. Miriam Petriková, U Kyzka súp. Č. 2781, 022 01 Čadca 
7. Eva Šušková, Kukučinova súp. č. 32/10, 022 01 Čadca 
8. Peter Tomek, SNP sítp. Č. 737/32, 022 04 Čadca 
9. Anna Tomeková, U Hlugka súp. Č. 1349, 022 04 Čadca 
10. Jannila Vojtechovd, U Hlugka súp. č. 732, 022 04 Čadca 
11. Očastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozernku register „C" pare. 6. 

13484/4 v k.ú. Čadca sa omknenie doručuje verejnou vyhlágkou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 drif na Aradnej tabuli Mestského úradu 

Doticnuté orginy 
1. Okresný firad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paldrikova sfip. Č. 95, 022 01 Čadca 
2. Severoslovenské vodárne a kanalizacie, a.s., Bôrická cesta sfip. Č. 1960, 010 57 žilina 
3. SPP - distribúeia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto omámenie mug byť  vyvesené po dobu 15 drn na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
defi lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 
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