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Č. j.: VD/5454/2015/Ja V Čadci dňa 29.10.2015

ROZHODNU·TIE-:- .
o ZASTAVENÍ KONANIA O ZMENE V UŽÍVANÍ STAVBY

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"),
podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (spŕávňy poriadok) v znení neskorších predpisov

zastavuje

správne konanie o zmene v užívaní stavby

Čast' bytu č. 16 - miestnost' Č. 4
Čadca, M.R. Štefánika súp. Č. 2522

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 2612 v katastrálnom území Čadca začaté dňa
10.07.2015 na základe návrhu, ktorý podal

Marian Greč - Holos, M.R. Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca

(ďalej len "navrhovatel"').

Odôvodnenie:

Dňa 10.07.2015 podal navrhovateľ Marian Greč - Holos, M.R. Štefánika 2522/7, 022 01 Čadca
návrh na zmenu v užívaní stavby "Čast' bytu č. 16 - miestnost' Č. 4" v bytovom dome súp. Č. 2522 na
pozemku register "C" parc. č. 2612 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o zmene v užívaní predmetnej stavby.

Stavebný úrad konanie o zmene v užívaní predmetnej stavby zastavil, podľa § 30 písm. b) zákona
č. 71/1967 Zb. v platnom znení, pretože stavebník vzal dňa 06.10.2015 návrh na povolenie zmeny
v užívaní stavby spät' a konanie sa netýka iného účastníka konania a nejde o konanie, ktoré môže začat'
správny orgán. Z tohto dôvodu stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.

ri.
Ing. Milan RA
primátor mesta
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý pOM~é~ zvesenie oznámenia,

Doručí sa:
.~" .-

Účastníci konania
1. Marian Greč - Holos, M.R. Štefánika súp. č. 2522/7, 022 01 Čadca
2. Bronislava Grečová, M.R. Štefánika súp. č. 2522/7, 022 01 Čadca
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 2522 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 26 zákona Č. 71/1967 Zb.

Dotknuté orgány
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva,Palárikova súp. Č. 1156; 02201 Čadca

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