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V Čadci dňa 13.06.2017

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A PRERUŠENIE KONANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 739
(ďalej len "navrhovatel''') dňa 05.06.2017 podali návrh na kolaudáciu stavby:
Bytový dom Č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc.
dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Č.

3382 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným

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"),
zistil, že predložený návrh neobsahuje potrebné doklady (údaje a prílohy) podl'a § 17 vyhlášky Č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a preto
vyzýva
navrhovateľa podl'a § 19 ods. 3 zákona
neskorších predpisov, aby najneskôr do

Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
31.08.2017

predložený návrh doplnilo:
1. geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby - geometrický plán (vrátane prístavby lodžií)
2. doklad o vlastníckom práve k pozemkom, na ktorých sú umiestnené pristavené lodžie

Stavebný úrad do doby úplného doplnenia návrhu podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov kolaudačné konanie
prerušuje.
V prípade, ak v stanovenej lehote nebudú požadované doklady doručené, stavebný úrad v zmysle §8l b
stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie nevydá.

Odôvodnenie:
Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebný úrad preskúmal návrh na kolaudáciu
stavby a zistil, že návrh neobsahuje predpísané náležitosti v zmysle platných ustanovení stavebného
zákona. Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.

Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní
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Ing. Mila
primátor mesta

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenie je dňom doručenia
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Zvesené dňa:

.

Doručí sa:
Účastníci konania
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.
vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku

Č.

739 - doručuje sa verejnou

Dotknuté orgány
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
Na vedomie
4. Ing. Marián Jurga, Podvysoká súp. Č. 129, 023 57 Podvysoká
5. Byty Čadca S.LO., Májová súp. Č. 1107,02201 Čadca
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