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OZNAMENIE
0 ZAČATI KONANIA 0 DODATOČNOM POVOLEM STAVBY
Vincent Michalina, Horelica 485, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dňa 02.05.2018 podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby:
Garáž
na pozemku register "C" parc. č. 3120 v katastrálnom fizemi Horelica. Uvedeným dŕiom bolo začaté
konanie o dodatočnom povoleni stavby.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v súlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v
zneni neskoršich predpisov upovedomuje o začati konania o dodatočnom povoleni stavby podra § 88
ods. 1 pism. b) stavebriého zákona. Stavebný firad žiada fičastnikov konania, aby svoje pripomienky a
námietky uplatnili do
7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia.
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská
k predmetu tohto konania. tičastnici konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia na tunajšom
stavebnom úrade počas úradných dni (Mestský firad v Čadci, I. poschodie — 6. dveri 115).
ĹJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, pripadne navrhmiť
ich dopinenie.
Ak Si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložiť pfsomm:i pinú moc
toho tíčastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto oznimenie mug bye vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dnf, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dfia:

.#

Zvesené

(Va

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyv

zvesenie oznámenia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Vincent Michalina, Horelica sdp. 6. 485, 022 01 Čadca
2. Michal Drvár, Horelica súp. Č. 160, 022 01 Čadca
3. Stanislav Hlubina, Horelica stlp. č. 498, 022 01 Čadca
4. vlastnici pozemku parc. Č. CICN 3119/1 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhláškou podra §
61 ods. 4 stavebn6ho zákona
Dotknuté orgány
5. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
6. Olcresný &ad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova slap. Č. 95, 022 01 Čadca
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