
MES TO CADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie vystavby, ňzemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dria 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
V D/640/2020/St 	Straková/4302231 	15.01.2020 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi KONANIA 0 DODATOČNOM POVOLEM STAVBY 

A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA 

Mária Skotnická, Rieka 818, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dria 17.12.2019 podala žiadost' o dodatočné povolenie stavby: 

rodinny dom 
na pozemku register "C" parc. č. 11182, 11181/2 v katastrálnom území Čadca. 

Uvedeným driom bolo začaté konanie o dodatočnom povoleni stavby. 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o lazemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zálcon"), v stalade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny 
poriadok) v zneni neskoršich predpisov upovedomuje o začati konania o dodatočnom povoleni stavby 
podra § 88 ods. 1 pism. b) stavebného zákona a sačasne podra § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov nariad'uje ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisfovanim na den 

07.02.2020 (piatok) o 9.00 hodine 

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

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

fJčastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, 
pripadne navrhtulf ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas dradných 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 

Ak si niektorý z fičastnikov konania zvoli svojho zastupcu, tento musi predložif pisomml pima 
moc toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 

MESTO ČADCI 
-6 , 	ng. Mi GURA 

pri 	tor mesta 
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Doruči sa: 

tčastnici konania 
1. Maria Skotnická, Rieka súp. Č. 818, 022 01 Čadca 
2. Eubica buranová, Rieka súp. Č. 2248, 022 01 Čadca 
3. Miroslav Kaduch, Rieka súp. 6. 2156, 022 01 Čadca 
4. Mgr. Erika Kaduchová, Rieka súp. Č. 2156, 022 01 Čadca 
5. Ing. Ján Vojtek, Májova súp. Č. 1144, 022 01 Čadca 
6. ĹJčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" parc.č. 11183, 

11391, 11392, 11393 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhlakou podra § 61 ods. 4 
stavebndho zdkona, vyvesenfm omamenia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. Msil Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospoddrstva 
8. Mst1Čadca, referdt dopravy 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie musi byť  vyvesené po dobu 15 dni na Uradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
defi lehoty vyvesenia je dfiom doručenia. 

VYVESENE DŇA: 	 ZVESENE 

I 
MESTO (ADC.1 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyve-senie a zvesenie 
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