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OZNAMENIE
o ZAČATÍ STA VERNÉHO KONANIA SPOJENÉHO SO ZMENOU UŽíVANIA STAVBY

Jozef Likavčan, Hrancova 2021/2, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 16.02.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy nebytových priestorov č. 3-19 a 8-23

v bytovom dome súp. č. 248 l , na pozemku register "C" parc. Č. 1677 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
stavebné úpravy spočívajú vo vytvorení nového dverného otvoru v nosnej panelovej stene podľa
predloženého statické ho posudku

navrhovanými stavebnými úpravami budú nebytové priestory Č. 3-19 a 8-23 prepojené a bude
zmenen)' účel užívania týchto priestorov na jednu bytovú jednotku

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 § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže
pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podal' do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v určenej lehote na tunajšom
stavebnom úrade počas úradných dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - Č. dverí 16).

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho 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.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie oznámenia.

Doruči sa:

Účastníci konania
1. Jozef Likavčan, Hrancova súp. č. 2021/2, 022 Ol Čadca
2. Milan Cyprich, Okružná súp. Č. 151/40, 022 04 Čadca
3. Ing. Tibor Ponek, Kýčerka súp. Č. 2939, 022 Ol Cadca
4. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 2481 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona

Na vedomie
r- B + CV dca s.r.o.i Má . , v 11O~ 0/7 O' eV

. do, yly a ca s.r.o.i i tajova sup. c. _ /, ~~ l .a ca

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, as, Čadca E-mail: sekretarial@mcslocadca.sk
Fax: 04114302218 OIČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.rnestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol


