MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2340/2018/Ja

V Čadci dňa 09.08.2018

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA
Vincent Michalina, Horelica 485, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") Ma 02.05.2018 podal 2iadosf o dodatočné povolenie stavby:
Garáž
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. 6. 3120 v katastrálnom územi Horelica..
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zdkon"),
posúdil, že predložená žiadosť spolu s prilohami neposkytuje dostataný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, preto
vyzýva,
stavebnika v súlade s § 19 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v znerg
neskoršich predpisov, aby v lehote do
30 dni odo dňa doručenia tejto vyzvy
predloženú žiadosť dopinil o:
1. stanovisko OU Čadca - pozemkový a lesný odbor, k pripravovanému zámeru stavby na
pornohospodárskej pôde (parc. Č. CKN 3120)
Stavebny úrad súčasne podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
v znení neskoršich predpisov stavebnč konanie o dodatočnom povoleni stavby
prerušuje.
Odtivodnenie:
[Mom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povoleni stavby. Žiadosť spolu s prilohami
však neposkytuje dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Stavebny
Arad preto stavebnika vyzval na dopinenie žiadosti a konanie prerušil.
Stavebny Arad preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Upozornenie:
Ak nebude žiadosf v stanovenej lehote dopinená, stavebny Arad stavebné konanie podra § 60 ods. 2
stavebného zákona zastavi.
Poučenie o odvolani:
Proti rozhodnutiu o prengenf konania podra § 29 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov sa nemožno odvolat'.
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Toto rozhodnutie musi byf vyvesene na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese a z esenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Vincent Michalina, Horelica súp. Č. 485, 022 01 Čadca
2. Michal Drvár, Horelica stip. Č. 160, 022 01 Čadca
3. Stanislav Hlubina, Horelica súp. č. 498, 022 01 Čadca
4. vlastnici pozemku parc. č. CKN 3119/1 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhli§kou podra
§ 61 ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány,
5. Okresný úrad Cadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
6. Okresny Arad Čadca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova stip. č. 95, 022 01 Čadca
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