MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/4215/2017/Ja

V Čadci dila 14.06.2018

OZNAMENIE
0 PODANOM ODVOLANi
Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon")„ na
základe žiadosti, ktord dria 24.05.2017 podali
vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slip. č. 735,
vydal dria 09.05.2018 rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred jej dokončenim pod č.sp.
VD4215/2017/Ja na stavbu:
Bytový dom 6. 735 - pristavba balk6nov
na pozemkoch register "C" pare. 6. 3383, 3384 v katastrálnom dzemi Čadca.
Proti tomuto rozhodnutiu podali v zákonnej lehote dha 08.06.2018 odvolanie dčastnici konania
Ing. Marián Pikuliak a manželka Ing. Slávka Pikuliaková, obaja bytom SNP 735/4, 022 04 Čadca.
K6pia tohto odvolania je priložená v prilohe.
Vychádzajíic z uvedených skutočnosti Mesto Čadca v stilade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaml v platnom zneni, upovedomuje 6častnikov konania o podanom odvolani
a zároveil umoifiuje tičastnikom konania vyjadrif sa k doručenému odvolaniu v lehote do 7 dni
odo dňa doručenia tohto oznámenia. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude pribliadaf.
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Toto oznámenie musi bye vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dui, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyyesené dňa• "`/'

•a"

Zyesené dria:

MESTO ČADC11
6.1Pečiatka a podpis orgdnu, ktorý potvrdzuje vyvese a zvesenie oznámenia.

Doruči sa:
I:Jčastnici konania
1.vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slip. 6. 735 - doručuje sa verejnou
vyhlgkou podra § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
2. Gold project s.r.o., Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca
Na vedomie
6. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova sfip. Č. 252, 022 47 Čadca
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