MES TO CADCA
MESTSKÝ I:JRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dňa Naše čislo
VD/3051/2018/537/2019/Mu
č.zázn. VD/3580/2019/Mu

Vybavuje/linka
Ing.Murčová/4302214

V Čadci dňa
12.02.2019

OZNAMENIE
0 OBOZNAMEM S PODKLADMI ROZHODNUTIA
Dria 20.06.2018 bolo začaté správne konanie vo veci:
Bytový dom
na pozemku register "C" pare. č. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v katastrálnom územi Čadca.
Mesto Čadca, ako stavebny úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v zneni neskoršfch predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), posúdil, že predložená žiadost' spolu s prilohami neposkytovala dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby a vyzval navrhovatera v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona, aby v
lehote do 28.02.2019 predložený návrh doplriil o požadované doklady (stanoviská dotknutých orgánov
a vplyv navrhovanej stavby na dostupnosf denného svetla a dobu insolácie okolitých budov).
Mesto Čadca po doloženf požadovaných dokladov oznamuje účastnikom tohto správneho
konania, že podra ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (sprdvny
poriadok) v zneni neskoršich predpisov majú možnosf pred vydanim rozhodnutia vyjadrif sa k jeho
podkladom al k spôsobu ich zistenia, pripadne navrlmúf ich dopinenie.
ÍJčastnici konania môžu nazrief do podkladov rozhodnutia najneskôr do
5 dni od doručenia tohto oznámenia
(Mesto Čadca, úradné dni , I.posch. č. dv. 114).
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Ing. Milan URA
primátor mesta

Dora& sa:
(Jčastnici konania
1.ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec sup. č. 446, 017 01 Sverepec
2. Lenka Bencová, ul.J6kaiho sup. č. 2827/12, 943 60 Nána
3. Arpád Szabo, ul..16kaiho súp. 6. 2827/12, 943 60 Nána
4. Slovenská správa ciest, Investičnd výstavba a správa ciest, M. Rázusa sap. 6. 104, 010 01 Žilina
5. vlastnici susednych pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu bye navrhovanou
stavbou priamo dotknuté
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NakoFko sa jednd o rozsiahlU stavbu s vellym počtom ačastnikov konania, týmto sa ozndmenie
doručuje verejnou vyhldškou § 26 ods. 2 zdkona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konanf. Ozndmenie musi
byt' vyvesene po dobu 15 dni na Uradnej tabuli Mestskeho Uradu v Čadci.

Toto oznámenie musi byt' vyvesene po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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