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ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Martin Heglas, Staškov 728, 023 53 Staškov
Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov 728, 023 53 Staš~9;0c,·
(ďalej len "navrhovatel"') podali dňa 01.06.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
Rodinný dom a garáž
na pozemku register "C" parc. č. 5816/6,581617,5816/8

v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
Návrh rieši umiestnenie stavby rodinného domu a samostatne stojacej garáže. Rodinný dom je
navrhnutý ako jednopodlažný, nepodpivničený, bez využitia podkrovia na obytné účely, zastrešený
valbovou strechou. Vstup na pozemok a do budúcej stavby je z jestvujúcej štátnej cesty 01158 ČadcaČadečka, hlavný vstup do domu je situovaný zo severnej strany. Stavba rodinného domu bude
napojená novonavrhovanými prípojkami na verejné rozvody vody, kanalizácia a plyn vedené v štátnej
ceste, elektrická energia NN prípojkou z verejných vzdušných NN rozvodov. Garáž je navrhovaná bez
podpivničenia, jednopodlažná, zastrešená sedlovou strechou:'
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za
účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
02.07.2015 (štvrtok) o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie,

Č.

dverí 18 - malá zasadačka.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť pred dňom ústneho pojednávania,
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány a organizácie.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'.
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ALksi niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
l. Martin Heglas, Staškov súp. č. 728, 023 53 Staškov
2. Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov súp. č. 728, 023 53 Staškov
3. Bohuš Herman, Skalité súp. č. 1116, 023 14 Skalité
4. Lesy Slovenskej republiky, Š.p., OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej .súp.' č. 2207, 022 01 Čadca
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková súp.č. 36, 817 fS';/Sratislava
6. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. č. 48, 011 09
Žilina
Dotknuté orgány
7. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských dobrovol'níkov
súp. č. 1082, 022 O1 Čadca
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. .95; 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O10 57 Žilina
10. Spp - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
ll. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
Ostatní
..
12. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového' hospodárstva

Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dní.

Zvesené dňa:
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Pečiatka a podpis orgánu, kt~not;rdzuje
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Tel.: 04114332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

oo.

oznámenia.

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

