
MES TO Č ADCA 
MESTSKÝ tRAD V ČADCI 

oddelenie vStstavby, tízemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa 	Nage čislo 	 Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
V D/4793/2019/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	26.11.2019 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi STAVEBNÉHO KONANIA 

Ing. Martin Miklág, A. Bernoláka 2609/29, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 22.10.2019 podal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Stavebnč  lipravy bytu 6. 33 

v bytovom dome slap. 6. 2609 na pozemku register "C" parc. 6. 2527 v katastrálnom dzemi Čadca. 
Uvedenym awn bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

- 	stavebné dpravy spočivajd vo vytvoreni nového otvoru rozmerov 2600 x 2300 mm v nosnej 
panelovej stene hr. 150 mm a zmene dispozície bytového jadra podra predloženej projektovej 
dokumentácie 

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"), 
v súlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Ked'že 
pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosf poskytuje dostatany podklad pre riadne a sporahlivé 
posúclenie navrhovanej stavby, updšfa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od fistneho 
pojednávania a miestneho zisCovania. 

Očastnici konania môžu svoje nárnietky a pripomienky podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznámit' svoje stanovisko dotknuté orgány 
a organizácie, inalc podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. 
Očastnici konania môžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom drade počas 
dradnych dni (Mestsky úrad v Čadci, I. poschodie — č. dveri 115). 

Učastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne navrhndf 
ich dopinenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v írzemnom konani alebo pri 
prejednávani dzemnčho plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektory z dčastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložit' pisomnd pinú moc 
toho fičastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 
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Toto oznámenie mug byr vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledný deň  
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené dŕia:   /?-'' 42   Zvesené 

F.1 Fe" 
NIESTO Cv ADC,1 ; 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a esenie oznámenia. 

Dorn& sa: 

Účastnici konania 
1. Ing. Martin Mikláš, A. Bernoláka súp. č. 2609/29, 022 01 Čadca 
2. Ing. arch. Tomáš Bytčanek, Hviezdoslavova slap. č. 1950/5, 022 01 Čadca /projektant, stay. dozor/ 
3. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sup. č. 2609 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona 

Na vedomie 
4. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. C. 1107, 022 01 Čadca 
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