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OZNAMENIE
o ZAČATI KONANIA 0 DODATOČNOM POVOLENI STAVBY
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ilzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
vedie podfa. § 88 ods. 1 pism. b) stavebného zákona konanie o nariadenf odstránenia stavby:
Stavebnč ripravy bytu 6. 6
Čadca, Kukučinova srip. 6. 32
(Salej len "stavba") na pozemku parc. č. 130 v katastrálnom azemi Čadca.
Katarina Chmurčiaková, Kukučinova 32, 022 01 Čadca
preukázala, že stavbu nie je nutné odstránit', podal žiadose o dodatočné povolenie stavby a predložil
doklady, ktoré si stavebný úrad vyžiadal ku jej dodatočnému povoleniu.
Stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby; íičastnici tohto konania môžu
svoje námietky a pripomienky podat' do
7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadaf. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. ečastnici konania môžu nahliadaf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom
úrade počas úradných dni (Mestský úrad v Čadci. I. poschodie - č. dveri 115).

ečastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhnd
ich dopinenie.
Ak si niektorý z ačastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložif pisomml plriú moc
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf.
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Toto oznámenie musi byr vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, poslednY deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené

/it 3. 2 0-zo

Zvesené dňa:

MESTO ČADCI
-61
-777: .......

Pečiatka a podpis orgánu, ktorY potvrdzuje vyvesenie a vesenie oznámenia.

Doruči sa:
Očastnici konania
1. Katarina Chmurčiaková. Kukučinova súp. C. 32, 022 01 Čadca
priestorov v bytovom dome súp. 6. 32 - doručuje sa verejnou
2. vlastnici bytov a nebytov1,ích
.
§ 61 ods. 4 stavebnao zákona
vyhláškou
3. lng. František Targoš - Vault Engineering. A. Hlinku sOp. č. 2247, 022 01 Čadca /projektant/
Na vedomie
4. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca. Gočárova sítp. č. 252. 022 47 Čadca
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