
E s T o 'v

C A D c
Č. j.: VD/64 7/20 14/Ja V Čadci dňa 18.03.2014

ROZHODNUTIE

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"),
podľa § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona
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stavebné konanie na zmenu stavby pred jej dokončení~!~~'~tavlm'

Príslušenstvo k rodinnému domu: garáž s terasou a altánkom, hospodárska budova, oplotenie

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 14548/2 v katastrálnom území Čadca, začaté dňa
31.01.2014 podaním žiadosti o stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú podala

Zuzana Potočiarová, Podzávoz 2919, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník").

Odôvodnenie:

Stavebný úrad pri prejednávaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej
dokončením vykonal dňa 14.03.2014 ústne pojednávanie, spojenés miestnou obhliadku a zistil, že
nepovolená zmena stavby už bola zrealizovaná o čom bol vyhotovený záznam v zápisnici zo
stavebného konania.

Stavebn)' úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.

I 'v. JJ. '). J2v()1tf .V) vesene dna , Zvesené dňa: .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Zuzana Potočiarová, Podzávoz súp. Č. 2919, 022 01 Čadca
2. PEM PROJEKT - Ing. Peter Mrvečka, Lodno súp. Č. 85, 023 34 Lodno
3. známi a neznámi vlastníci pozemku parc.č. C KN 14548/1 v k.ú. Čadca - verejná vyhláška
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