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STAVBY

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon"), bola dňa 3.2.2014 doručená žiadosť o vydanie dodatočného povolenie stavby
Rodinný domč. 658 - prístavba
na pozemku register "C" parc.č. 4976i.y,katastrálnom
.
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území Čadca,

ktorú podali:
Emil Gavlák, Čadečka 658, 022 01 Čadca,
Viera Gavláková, Čadečka 658, 022 01 Čadca.
Stavebníci predložili stavebnému úradu všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
povolenia stavby, stavebný úrad na ich podklade konštatuje, že dodatočné povolenie stavby nie je v
rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Vychádzajúc z uvedeného stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení
stavby; účastníci tohto konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 dní odo dňa doručenia t~_htooznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov ro~hodnutia na Mestskom úrade v Čadci,
počas úradných dní.
.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Známym aj neznámym spoluvlastníkom susedných pozemkov parc.č. C-KN 4977 a 4978 v k.ú.
Čadca sa začatie konania oznamuje formou verejnej vyhlášky podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Oznámenie o začatí konania musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
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Doručí sa:
účastníci
1. Emil Gavlák:, Čadečka súp. Č. 658, 022 01 Čadca
2. Viera Gavláková, Čadečka súp. Č. 658, 022 01 Čadca
3. Viliam Capek, Mierova súp. Č. 2123, 022 01 Čadca'
4. Ing. Milan Kožák, Podvysoká súp. Č. 441, 022357 Podvysoká
5. Miroslav Štrba, Čadečka súp. Č. 659, 022 01 Čadca
6. Dana Štrbová, Čadečka súp. Č. 659, 022 01 Čadca
...
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Ostatným účastníkom konania - známym' aj neznámym spoluvlastníkom susedných pozemkov
parc.č. CKN 4977 a 4978 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknuté orgány:
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1. MsÚ Čadca, oddelenie ŽP
2. MsÚ Čadca, referát dopravy

Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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