MESTO

Č ADCA

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

V Čadci dňa 13.11.2018

PREDLOŽENIE ODVOLANIA
Mesto Čadca (d'alej len "stavebný tírad") predkladá odvolaciemu orgánu spisový materiál a odvolanie,
ktorč podali
vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sňp. 6. 2304:
Ing. Jin Mucha, Katarina Miháliková, Andrea Kondeková, Zuzana Bajáková, Orga
Lukačovičová, MUDr. Gabriela Pečková, Ivana Tomanová, Mgr. Magdal6na Kapustová,
Radovan Petrek, Anna Hermanovk
(d'alej len "odvolater"), proti rozhodnutiu, ktorč prfslušny stavebný Arad vydal dňa 06.08.2018 pod
č.sp. VD/2814/2018/Ja vo veci:
Bytový dom č. 2304 - stavebnč típravy
na pozemku register "C" parc. Č. 1526 v katastrálnom fizemi Čadca.
Stanovisko stavebného ňradu:
Odvolanie bolo odvolaterom podanč v zákonom stanovenej lehote.
Stavebný úrad nem6že o odvolani sám rozhodnfiť, pretože odvolaniu nie je možné vyhovief podra
57 ods. 1 správneho poriadlcu. Predkladd ho preto spolu so spisovým materidlom podra § 57 ods. 2
správneho poriadlcu prislušnému správnemu orgánu II. stupňa.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný firad, rozhodnutim č.j. VD/2814/2018/Ja zo dňa 06.08.2018
povolilo stavebnč iyoravy bytového domu Č. 2304 na pozemku register "C" parc. Č. 1526 v
katastrálnom úzerní Čadca.
Stavebný Arad zvolal v predmetnej veci dopinkovč konanie na 25.10.2018, ktorčho sa však nik,
nemičastnil. Odvolatelia doruČili stavebnému úradu dňa 24.10.2018 oznámenie, že sa dopinkového
konania nezúčastnia a trvajú na podanom odvolani.
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Priloha:
-

odvolanie Učastnikov

-

spisovy materiál

Doručuje sa
1. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 žilina
Na vedomie
2. vlastnici bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome sill). č. 2304 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konani (správny poriadok)
3. Gold project s.r.o., Okružná súp. č. 689/5, 022 04 Čadca
4. Okresné stavebné bytové družstvo čadca, Gočdrova súp. Č. 252, 022 47 Čadca
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