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OZNAMENIE 
0 ZAČATI ÚZEMNÉHO KONANIA A 

NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

JUDr. Vladimir Škripek, Oščadnica 1562, 023 01 Oščadnica 
(d'alej len "navrhovaten podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni stavby: 

Rodinný dom s hospodárskou budovou 
na pozemkoch register "C" pare. 6. 6251/1, 6251/2, 6251/3, 6251/4, 6251/5, 6251/6, 6252 v 
katastrálnom ftzemi Čadca. Uvedenýrn dŕiom bolo začaté územné konanie. 

Stavba obsahuje: 
Preclmetom riešenia je výstavba rodinného domu s garážou a s hospodárskou budovou v Čadci 

— Čadečka. Rodinný dom a j hospodárská budova sú prizemné nepodpivničene. V dome bude 
umiestnená jedna bytová jednotka a technické zázemie domu, vrátane garáže pre dye autá a prekrytého 
parkovacieho státia pre dye autá. V hospodárskej budove bude garáž s malou diehlou a letná kuchyŕia. 
Rodinný dom bude napojený na verejné rozvody — voda, kanál, elektrika, plyn. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislugný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerd neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v súlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie fizernného konania 
dotIcnutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastrulom konania a súčasne nariad'uje za 
aelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deň  

04.12.2018 (utorok) o 09.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci - maid zasadačka I. posch. č.d. 117. 

flčastníci fizemnéhó konania môžu svoje námietky uplatniť  najneskôr pri ústnom pojednávani., 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 
organizácie. fJčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, Mestský 
úrad Čadca, I. posch. č.dv 114). 

Poučenie: 
fičastnici konania sa môžu pred vydanfin rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, prfpadne 

navrhnirť  ich doglnenie. Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento zástupca musi 
predložiť  pisomml Owl moc toho nčastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Navrhovatel' najneskór na ústnom konani donlni stavebnému úradu kladné stanoviská (Mst 
Čadca - referát dopravy, Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, SPP - distribúcia a.s., 
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina)  

n • 
Ing. Mila URA 
primátor mesta 
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Doruči sa: 
• eastnici konania 

1. JUDr. Vladimir 'gluipek, Oščadnica súp. č. 1562, 023 01 Oščadnica 
2. Marta Hadidová, Čadečka súp. 6. 1783, 022 01 Čadca 
3. Anton Laš, Čadečka súp. 6. 1482, 022 01 Čadca 
4. Anna Lašová, Čadečka súp. 6. 1482, 022 01 Čadca 
5. Magdaléna Pohančenfková., Čadečka súp. č. 1489, 022 01 čadca 
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Čadca, E. Podjavorinskej súp. 6. 2207, 022 01 Čadca 
7. vlastnici susedných pozemkov CKN 4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. Čadca 

Nakollo okolité pozemky p.č. CKN 4290/1, 6237, 6238, 6240, 6642/1, 14677/1 v k.ú. Čadca 
nemajd založené listy vlastnictva tj. nie sú známi fičastnici konania, týmto sa oznámenie doručuje 
verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznárnenie musi byt' 
vyvesené po dobu 15 dn.]: na Uradnej tabuli Mestského tradu v Cadci. 

Dotknuté orgány 
8. Msú čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Ms0 Čadca, referát dopravy 
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina 
12. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava 
14. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. '6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deft' 
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DNA.  'k 11.  •Zo  	7VESENt DNA: 

_ 

zti?
' Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrd ' vyvesenie a zvesenie 
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