MES TO CADCA
MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemnčho plinovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa

Nage čislo
VD/4373/2017/Ja

Vybavuje/linka
Ing. Jaroš/4302231

V tadci dňa
17.05.2018
,.

OZNAMENIE
0 ZA('ATi KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ĹJSTNEHO POJEDNAVANIA
Vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sňp. 6. 1952
(d'alej len "navrhovater") dňa 05.06.2017 podal návrh na kolaudáciu stavby:
Bytový dom 6. 1952 - zateplenie a stavebnč ňpravy
na pozemku register "C" parc. č. 399 v katastrálnom úzeinf. Cadca. Uvedeným dfiom bolo začate
kolaudačné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o tzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v súlade s ustanovenim § 80 stavebn6ho zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým
orgánom a organizáciám a všetkým známym ítastnikom konania a sličasne nariad'uje o predloženom
ndvrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanfm na deli
12.06.2018 (utorok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvaných na Mestskom firade v Čadci, I. poschodie - Č. dyed 117 (maid zasadačka).
Učastnici kolaudačného konania a dotknute orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť
najneskôr pri fistnom pojedndvani, inak sa na ne nebude neprihliadať. Očastnici konania môžu
nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom firade počas dradných dni (Mestský Arad
v Čadci, I. poschodie — Č. dverí 115).
fičastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, pripadne navrhnfiť
ich dopinenie.
Ak si niektorý z ličastnikov konania zvoli svojho zástupcu, tento mug predložiť pisomml pinú moc
toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan URA
primňtor mesta
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Toto oznámenie musí byt' vyvesenč na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria: P\ • 5 • Zo 1?

Zvesené dria:

\,1 •

—

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveię a zvesenie oznámenia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slip. č. 1952 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 26 zákona o správnom konani
Dotknuté orgány
2. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súy. Č. 4, 022 01 Čadca
3. Regionálny find verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Cadca
Na vedomie
4. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. č. 1107, 022 01 Čadca
5. Gold project s.r.o., Okru'Ind súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca
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