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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podf-a,§: 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn~Wí~esk~'ŕších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), vedie podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona konanie o nepovolenej stavbe:

Oplotenie a garáž
na pozemku register "C" parc. Č. 6483, 6493, 6494, 6496, 6497/1, 6505/2 v katastrálnom území Čadca.

Pavol Poštek, Čadečka 2932, 022 01 Čadca,
Mgr. Anna Pošteková, Čadečka 2932, 022 01 Čadca

preukázali, že stavbu nie je nutné odstrániť, dňa 27.04.2016 podali žiadosť o dodatočné povolenie
stavby a predložili doklady, ktoré si stavebný úrad vyžiadal ku jej dodatočnému povoleniu.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa .. § 88 ods.'! písm. b) stavebného zákona.
Účastníci tohto konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, .

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa kjeho
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

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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Doručí sa:

Účastníci konania
1. Pavol Poštek, Čadečka súp. č. 2932, 022 O 1 Čadca
2. Anna Pošteková, Čadečka súp. č. 2932, 022 01 Čadca
3. Ján Bukovan, Chalúpkova súp. č. 159/6,02201 Čadca
4. Ondrej Bukovan, Čadečka súp. č. 1536,02201 Čadca
5. Ivan Michálek, Čadečka u Tornali súp. č. 1438,02201 Čadca
6. Marcela Micháleková, Čadečka u Tornali súp. č. 11438,02201 Čadca

Ostatným účastníkom konania, známym iriezrrámyťifspolu\rlastníkom pozemku register "C"
parc. č. 6506, 6484, 6482 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 61 ods. 4
stavebného zákona vyvesením' oznámenia na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje
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