MESTO

Č ADCA

MESTSKÝ ĹJRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, tízemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
V D/5042/2019/Ja

Vybavuje/linka
Ing.Jaroš/4302231

V Čadci dňa
27.11.2019

OZNAMENIE
0 ZAČATI KONANIA 0 ZMENE UŽiVANIA STAVBY
Education FG s.r.o., Okružná 109/71, 022 04 Čadca
(d'alej len "navrhovater") dňa 04.11.2019 podal žiadost' o zmenu uživania stavby:
Bytový dom 6. 157
nebytový priestor na nový ňčel - predajňa potravin, mäsiarstvo
na pozemku register "C" parc. 6. 3291/44 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté
konanie o zmene uživania stavby.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v súlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v
zneni neskoršich predpisov upovedomuje o začatf konania o zmene užívania stavby podra § 85
stavebneho zákona. Stavebný úrad žiada účastnikov konania, aby svoje pripomienky a námietky
uplatnili do
7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V rovnakej lehote žiada dotknute orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania.
Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia pred driom ústneho pojedndvania na
tunajšom stavebnom úrade počas úradných dni (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie - 6. dveri 115).
Učastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhnút'
ich dopinenie.
Ak si niektorý z účastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú moc
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.
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Toto oznámenie musi byr vyvesenč na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledný deri
vyvesenia je driom doručenia.
Vyvesené dria:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvese e a zvesenie oznámenia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Education FG s.r.o., Okružná súp. 6. 109/71, 022 04 čadca
2. vlastníci bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome sap. č. 157 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
Dotknute orgány
3. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranneho zboru v Čadci, A. Hlinku sup. 6. 4, 022 01 Čadca
4. Regionálny úrad verejneho zdravotnictva, Palárikova sap. č. 1156, 022 01 Čadca
Na vedomie
5. Byty Čadca s.r.o., Májová sup. č. 1107, 022 01 Čadca
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