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OZNÁMENIE
o ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
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Miloš Čišecký, M.R. Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca,
Ing. Kristína Čišecká, M.R. Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 17.02.2016 podali žiadosť o dodatočné povolenie stavby:

Rodinný dom

na pozemku register "C" parc. Č. 14534/10 V katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o dodatočnom povolení stavby.

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 § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88
ods. 1 písm. b) stavebného zákona. Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a
námietky uplatnili do

7 dní 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. Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia na tunajšom
stavebnom úrade počas úradných dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - Č. dverí 16).

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

~
, I

1,1

Ing. Milan GURA
primátor mesta
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ()j1j:...!)J!.1~.... Zvesené dňa: .-----------------.
1~·\~Jn;STO CVADC~. l,,,.' lL l

! \",t::;; -61-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje'·vy,',' en'€a'zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Ing. Kristína Čišecká, M.R. Štefánika súp. č, 252217, d22' 01 'Čadca
2. Miloš Čišecký, M.R. Štefánika súp. č. 252217, 022 01 Čadca
3. Rudolf Jarabica, Kukučínova súp. Č. 32110,022 Ol Čadca
4. Vlastimila Jarabicová, Podzávoz súp. Č. 451, 022 01 Čadca
5. Ing. Jana Večeríková, Podzávoz súp. č, 1306,02201 Čadca
6. AD-Projection, s.r.o., UHluška súp. Č. 1197,02201 Čadca /projektant/
7. vlastníci pozemku parc. č. CKN 14534/ľ-v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podl'a § 26
správneho poriadku

Dotknuté orgány
8. MsÚ Čadca, referát dopravy
9. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
ll. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č.2927/8, 01047 Žilina
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