
M E s T o v

C A D c A
Č. j.: VD/122312016/Ja V Čadci dňa 02.11.2016

ROZHODNUTIE
o ZASTAVENÍ STA VEBNÉHO KONANIA

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona

zastavuje

stavebné konanie na stavbu

Bytový dom Č. 754 - zateplenie a stavebné úpravy

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 528/5 v katastrálnom území Čadca začaté dňa
29.02.2016 podaním žiadosti o stavebné povolenie, ktorú podali

vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 754

(ďalej len "stavebník").

Odôvodnenie:

Dňa 29.02.2016 podal stavebník "vlastníci bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome súp. č. 754"
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "Bytový dom č. 754 - zateplenie a stavebné úpravy" na
pozemku register "C" parc. č. 528/5 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie. Stavebný úrad vyzval dňa 04.03.2016 stavebníka na odstránenie nedostatkov
žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy a súčasne podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie prerušil. Zároveň
stavebníka upozornil, že stavebné konanie v predmetnej veci bude zastavené, pokiaľ nedostatky
v určenej lehote neodstráni.

Výzva bola stavebníkovi doručená dňa 24.03.2016.

Dňa 29.03.2016 bola stavebnému úradu doručená žiadosť o predlženie lehoty na doloženie
požadiovaných dokladov do 30.04.2016.

Nedostatky žiadosti neboli v stanovenej lehote odstránené, t.j. neboli doložené:

1. list vlastníctva

2. kópia katastráinej mapy

3. zápisnica z domovej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde bude predmetný návrh
odsúhlasený 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov

4. časti projektovej dokumentácie: tepelno-technické posúdenie stavby, statické posúdenie,
protipožiarna bezpečnosť stavby

Stavebný úrad z toho dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca/o V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

t/Ä ~----------
Ing.M~~URA
primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 754 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 69 stavebného zákona
2. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, UHluška súp. Č. 1197,02201 Čadca/projektant/

Dotknuté orgány
3. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. Okresné riaditel'stvo 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. 91,02201 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
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