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VÝzv A NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠ"ENIE KONANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 739

(ďalej len "stavebník") dňa 22.09.2015 podali žiadosť.o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Bytový dom č. 739 - zateplenie-ástavebné úpravy

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3382 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie.

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"),
posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, a

vyzýva

stavebníka v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do

30 dní odo dňa doručeniatejto výzvy

predloženú žiadosť doplnilo:

1. projektovú dokumentáciu stavby vrátane farebného riešenia fasády spracovanú pre celý bytový
dom

2. zápisnicu z domovej schôdze, kde bude predmetný návrh odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou
vlastníkov bytov celého bytového domu

3. list vlastníctva pre celý bytový dom

4. overenú písomnú plnú moc na podanie žiadosti a zastupovanie v konaní od všetkých vlastníkov
bytov celého bytového domu

Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov stavebné konanie

prerušuje.

Odôvodnenie:

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Žiadosť spolu s prílohami však neposkytuje
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Upozornenie:

Ak nebude žiadosť v stanovenej lehote doplnená, stavebný úrad konanie podľa § 60 ods. 2 stavebného
zákona zastaví.

Poučenie o odvolaní:

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabulíanestana dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje v enie a zvesenie rozhodnutia.

Doručí sa:

Účastníci konania
1. vlastníci bytov a nebytových prioestorov v bytovom dome súp. Č. 739 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona
2. Ing. Marián Jurga, Podvysoká súp. Č. 129,023 57 Podvysoká /projektant/

Dotknuté orgány
3. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 O 1 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca

Na vedomie
7. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107,02201 Čadca
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