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M E s T o C A D C A 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
VD/4215/2017 /Ja 

, 

Vybavuje/linka 
Ing.Jaroš/4302231 

OZNAMENIE 

V Čadci dňa 
24.07.2017 

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 735 

(ďalej len "stavebník") dňa 24.05.2017 podal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 
na stavbu: 

Bytový dom č. 735 - prístavba balkónov 

(ďalej len "stavba") na pozemkochregister "C" pare. č. 3383, 3384 v katastrálnom území Čadca. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Mesto Čadca vydal na 
stavbu stavebné povolenie dňa 19.05.2016 pod č.sp. VD/1193/2016/Ja. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši zmenu stavby "Bytový dom č. 735 - komplexná obnova" pred jej 
dokončením, ktorá spočíva v prístavbe železobetónových, predsadených montovaných balkónov k 
južnej fasáde bytového domu. 

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"), 
v súlade s ustanovením§ 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred 
jej dokončením. Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky podať do 

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradných dní (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie - č. dverí 16). 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne 
navrhnúť ich doplnenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 
prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa§ 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc 
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň 
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: .. ) .~~: .. f... .. l..~ff: .... Zvesené dňa: ............... ............ .. ... ... . 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 
Účastníci konania 
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 735 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podľa§ 61 ods. 4 stavebného zákona 
2. Gold project s.r.o., Okružná súp. č. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/ 

Dotknuté orgány 
3. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 Čadca 
4. MsÚ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku 
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 

Na vedomie 
6. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. č. 252, 022 4 7 Čadca 
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