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MESTO Č A Đ CA 
MESTSKÝ ĹJRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, tízemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dria 	Naše čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/1222/2018/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	04.06.2018 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi KOLAUDAtNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNE110 POJEDNAVANIA 

Vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nip. 6. 112 

(d'alej len "navrhovater) dňa 13.02.2018 podali návrh na kolaudáciu stavby: 

Bytový dom Č. 112 - zateplenie a stavebn6 tipravy 

na pozemku register "C" pare. Č. 13472/209 v katastrálnom územf tadca. Uvedeným dňom bolo začaté 
kolaudačné konanie. 

Mesto 6adca, ako stavebný frad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plinovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršfch predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v stilade s ustanovenfm § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotIcnutým 
orgánom a organizáciám a všetkým známym fičastmlom konania a súčasne nariad'uje o predloženom 
návrhu ňstne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deň  

20.06.2018 (streda) o 9:00 hodine 

so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v tadci, I. poschodie - č. dverf 117 (malá zasadačka). 

ečastnici kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie m6žu svoje námietky uplatnif 
najnesk6r pri Astnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadat'. Očastnici konania m6žu 
nahliadnut' do podkladovrozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas ilradných dnf (Mestský úrad 
v tadci, I. poschodie — Č. dveri 115). 

ečastnici konania sa m6žu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhmlf 
ich dopinenie. 

Ak si niektorý z dčastrúkov konania zvoli svojho zástupcu, tento musi predložif pfsomml pinú moc 
toho íičastnfka konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

Ing. 
primátor mesta 
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Toto oznámenie musi byt' vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

6 	If Vyvesené dtla: Zvesené dňa: 	  

(.1Dcl 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesea zvesenie oznámenia. 

Doruči sa: 

fjčastnici konania 
1. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slap. Č. 112 - doručuje sa verejnou 
vyhliškou podra § 26 zákona o správnom konanf 

DotIcnuté orgány 
2. Okresné riaditerstvo Hasičsk6ho a zácluanného zboru v Čadci, A. Hlinku sflp. č. 4, 022 01 Čadca 
3. Regionálny firad verejného zdravotnictva, Palárikova sap. č. 1156, 022 01 Cadca 

Prizvani 
4. Ing. Zuzana Šimfinová, Thurzova súp. č. 16, 036 01 Martin 
5. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova sfip. 6. 252, 022 47 Čadca 
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