MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2814/2018/Ja

V Čadci dňa 02.10.2018

OZNAMENIE
0 PODANOM ODVOLANi
Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a
stavebnom poriadlcu (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný awn"), na
zálclade žiadosti, ktorú dila 05.06.2018 podali
vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Rip. č. 2304,
vydal dim 06.08.2018 stavebné povolenie pod č.sp. VD/2814/2018/Ja na stavbu:
Bytový dom 6. 2304 - stavebnč fipravy
na pozemku register "C" pare. č. 1526 v katastrálnom územf Čadca.
Proti tomuto rozhodnutiu podali
vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Ai). č. 2304:
Ing. Ján Mucha, Katarina Miháliková, Andrea Kondeková, Zuzana Bajáková, 01'ga
Lukačovičová, MlUDr. Gabriela Pečková, Ivana Tomanová, Mgr. Magdaléna Kapustová,
Radovan Petrek, Anna Hermanová
v zákonnej lehote odvolanie. IC6pia tohto odvolania je priložená v prilohe.
Mesto Čadca v súlade s § 56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov
upovedomuje Ačastnikov konania o podanom odvolani a zvoláva dopinkové konanie, ktoré sa
uskutočni dňa
25.10.2018 (štvrtok) o 9:00 hodine
so stretnutim pozvanych na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie - č. dveri 117 (maid zasadačka).
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Toto oznimenie musi byr vyvesenč na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dŕia:
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Zvesené

11IESTO CYADCII

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie vesenie oznámenia.

Priloha:
-

kópia odvolania

Dorn& sa:
fjčastnici konania
1.vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alp. č. 2304 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 69 stavebnného zákona
2. Gold project s.r.o., Okružná sfip. 6. 689/5, 022 04 Cadca /projektant/
Na vedomie
3. Okresné stavebn6 bytové družstvo tadca, Gočárova stlp. č. 252, 022 47 Ndca
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