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, O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 739

(d'alej len "stavebník") dňa 22.09.2015 podali žiad~st' -; vydanie stav~bného povolenia na stavbu:
~:">;:;>'" ~. -

Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy

na pozemku register "C" parc. Č. 3382 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
prerušil po pojednávaní stavebné konanie a vyzval stavebníka, aby doložil projektovú' dokumentáciu
upravenú v zmysle a rozsahu odsúhlasenom v zápisnici zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových
priestorov bytového domu Č. 739.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, pokračuje podľa § 29 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v stavebnom konaní a zároveň dáva možnost' podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku účastníkom konania a dotknutým orgánom, aby sa mohli vyjadriť k doplneným
podkladom. .- .

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podat' do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úram:ých dní (Mestský úrad v Čadci, L poschodie - Č. dverí 16).

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.
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese .~senie oznámenia.
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Doručí sa:

Účastníci konania
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 739 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku
2. Ing. Marián Jurga, Podvysoká súp. Č. l2~, 023 57 Podvysoká /projektant/

Dotknuté orgány
3. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a-odpadového hospodárstva
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91,02201 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca

Na vedomie
7. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107,02201 Čadca
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