
MESTO CADCA 
MESTSKV tfRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, ňzemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/6349/2017/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	10.11.2017 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi KONANIA 0 ZMENE STAVBY PRED DOKONČEMM 

A POZVANIE NA ÚSTNE POJEDNAVANIE 

GRETEX, s.r.o., Klincova 37, 821 08 Bratislava 

(d'alej len "stavebnik") chia 06.11.2017 podal žiadosť  o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim 
na stavbu: 

2x rodinné dvojdomy (4 bytové jednotky) - zmena na 4 samostatné rodinné domy 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "Cu parc. č. 8808, 8810, 8811/2 v katastrálnom fizemi 
Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim. Mesto Čadca 
vydalo na stavbu stavebné povolenie dňa 31.05.2017 pod č.sp. VD/1339/2017/Ja. 

Stavba obsahuje: 

- 	zmena stavby spočiva v zmene z dvoch rodinných dvojdomov (4 bytové jednotky) na 4 samostatné 
rodinné domy 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ilzemnom plánovani a 
stavebnom poriaclku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v sfilade s ustanovenim § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred 
jej dokončenim a síičasne podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nariad'uje fistne pojedndvanie spojené 
s miestnym zisťovanim na deň  

06.12.2017 (streda) o 9:00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - č. dveri 18 (malá zasadačka). 

Očastnici stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť  najneskôr pri tomto Astnom pojednávani, 
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 
Očastrifci konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
dradných dni (Mestský Arad v Čadci, I. poschodie — č. dyed 16). 

fJčastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť  k jeho podkladom, pripadne navrhnfif 
ich dopinenie. 

K pripornienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť  uplatnené v fizemnom konani alebo pri 
preroldivani Azemného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z fičastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnii plmi moc 
toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Ing. Main GURA 
primátor mesta 
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Toto oznimenie mug byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria:  43.  
	

Zvesené di-la: 	  
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvešenie a zvesenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. GRETEX, s.r.o., Klincova súp. č. 37, 821 08 Bratislava 
2. Stanislav Budoš, Čieme sap. č. 21, 023 13 time 
3. Zuzana Budošovd, Čierne snp. 6. 797, 023 13 Čierne 
4. Ing. Peter Časnocha, 'Cie= sfip. č. 739, 023 13 Čieme /projektant/ 
5. Tomáš Jaroš, Čadečka súp. č. 169, 022 01 Čadca 
6. Ing. Jarmila Lušfidková, Podzávoz sUp. č. 2047, 022 01 Čadca 
7. Ján Vigoda, Podzávoz sap. č. 434, 022 01 Čadca 
8. vlasnici pozemkov pare. 6. CKN 8809, 8807, 8811/1, 8812/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podia § 61ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., B6rickd cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
10. Stredoslovenská energetika Distribncia, a.s., Pri Rajčianke sap. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
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