
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemnčho plinovania, stavebného poriadku a doprav. 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/2000/2020/St 	Straková/4302231 	08.04.2020 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi KONANIA 0 DODATOČNOM POVOLEM STAVBY 

Štefan Mucha, Podzávoz 3089, 022 01 Čadca, 
Alena Muchová, Podzávoz 3089, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 09.03.2020 podali žiadosf o dodatočné povolenie stavby: 

hospodárska budova a pristavba terasy 
na pozemku register "C" pare. 6. 8605/4, 8605/5 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 
Hospodárska budova je nepodpivničená, jednopodlažná stavba, zastrešená sedlovou strechou. 

Terasa je pristavaná zo západnej strany rodinného domu sfip.č. 3089, pozostáva z vydláždenej plochy, 
ocerobetónových stipov, zastrešenie pultovou strechou. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad príslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov, v súlade 
s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskoršich predpisov upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podra § 88a ods. 1 
stavebného zákona. Stavebný Arad oznamuje, že Ačastníci tohto konania m6žu svoje námietky 
a pripomienky podat' do 

10 dni odo dňa doručenia tohto oznámenial  
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 

organizácie. Očastníci konania matt nahliadnuf do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho 
podkladom, prípadne navrhmlf ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupfiovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byf 

Ak si niektorý z fičastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložif písomml pinú 
moc toho fičastrúka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

ir 	 -/ 
Ing. Milan GURA 

primátfír mesta 
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Dora& sa: 

tJčastnici konania 
1. Štefan Mucha, Podzávoz súp. č. 3089, 022 01 Čadca 
2. Alena Muchová, Podzávoz súp. Č. 3089, 022 01 Čadca 
3. Jarmila Ihelková, Okružná súp. č. 112, 022 04 Čadca 
4. Štefánia Kotyrová, Podzávoz súp. č. 2446, 022 01 Čadca 
5. Ing. Jarmila Lušfiáková, Podzávoz sítp. Č. 2047, 022 01 Čadca 
6. Ing. !an Vojtek, Májova súp. č. 1144, 022 01 Čadca 
7. fJčastnikom konania, známym aj neznárnym spoluvlastnikom pozernkov register „C" parc. č  8629, 

8605/2 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného 
zákona, vyvesenim oznámenia po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci 

DotIcnuté orgány 
8. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný 
deň  lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

YVESENt DŇA. 	4'.  43 ,to ZVESENt DŇA. 

 

 

 

Pečiatka a podpis organu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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