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V Čadci dňa 13.01.2015

Č. j.: VD/424612014/Ja

PREDLOŽENIE ODVOLÄNIA
Mesto Čadca (ďalej len "stavebný úrad") predkladá odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie,
ktoré podal
Ing. Marián Chovanec, Hurbanova 160/50,

02i:~Ô4,ďčadca

(ďalej len "odvolatel"'), proti rozhodnutiu, ktoré príslušný stavebný úrad vydal dňa 17.10.2014 pod
č.sp. VD/4246/2014/Ja vo veci zmeny v užívaní stavby:
Čast' bytu č. 19 - miestnost' č. 9
Čadca, Hurbanova súp. ČO 160
na pozemku register "C" parc. č. 3291/48 v katastrálnom území Čadca.

Stanovisko stavebného úradu:
Odvolanie bolo odvolateľom podané v zákonom stanovenej lehote.
Stavebný úrad nemôže o odvolaní sám rozhodnúť, pretože odvolaniu nie je možné vyhovieť podľa
§ 57 ods. l správneho poriadku. Predkladá ho preto spolu so spisovým materiálom podľa § 57 ods. 2
správneho poriadku príslušnému správnemu orgánu II. stupňa.
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný
povolilo zmenu v užívaní stavby "Časť
navrhovateľa Juraja Šeríka, Hurbanova
účely ako priestor pre výrobu drôtených

úrad, rozhodnutím č. VD/4246/2014/Ja zo dňa 17.10.2014
bytu č. 19 - miestnosť č. 9" v bytovom dome súp. č. 160 pre
160/48, Čadca. Miestnosť č. 9 bude slúžiť na podnikateľské
výrobkov.

Stavebný úrad na základe doručeného odvolania upovedomil, v súlade s § 56 zák.č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení, účastníkov konania o podanom odvolaní a oznámil im, že sa
môžu vyjadriť k podanému odvolaniu v stanovenej lehote.
Stavebný úrad z týchto dôvodov navrhuje,
rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.

aby odvolací orgán odvolanie zamietol a napadnuté
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Príloha:
odvolanie účastníka
spisový materiál

Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli. mestana dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuj

.

enie a zvesenie oznámenia.

Doručuje sa
1. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina

Na vedomie
2. Juraj Šerík, Hurbanova súp. č. 160/48,02204
Čadca
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom domesúp. č. 160'- doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
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