MES TO

Č ADC A

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2815/2019/Ja

V Čadci dňa 12.08.2019

ROZHODNUTIE
0 ZASTAVENi KONANIA
Mesto Čadca, ako stavebný rirad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o rizemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
podFa § 60 ods. 2 pfsm. e) stavebného zákona
zastavuje
stavebné konanie stavby
Stavebné ňpravy bytu 6. 6
(d'alej len "stavba") v bytovom dome slap. č. 2236, na pozemku register "C" parc. č. 1495 v
katastrálnom tIzemi Čadca, začaté dria 04.06.2019 na návrh, ktory podal
Marián Pohančenik, Čadečka 2164, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater").
Odôvodnenie:
Dria 04.06.2019 24.07 podal navrhovater Marian Pohančenik, bytom Čadečka 2164, 022 01 Čadca,
žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné ilpravy bytu č. 6" v bytovom dome srip.
6. 2236, na pozemku register "C" parc. č. 1495v katastrálnom rizemi Čadcaa. Uvedenym driom bolo
začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad stavebné konanie stavby zastavil podra § 60 ods. 2 pism. e) stavebného zákona, pretože
dria 05.08.2019 vzal stavebnik spat' žiadosf o vydanie stavebného povolenia. Z tohto dôvodu stavebný
Arad rozhodol tak, ako je to uvedené vo vyroku rozhodnutia
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 &if odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský rirad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskrimaterné sildom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.
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Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria:

g. )208

Zvesené dha:

MESTO ČADCA
-61-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesen a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
fičastnici konania
1.Marián Pohančenik, Čadečka súp. 6. 2164, 022 01 Čadca
2. Ing. Pavol Valach, PhD., Olcružná. súp. 6. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/
3. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2236 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 26 správneho poriadku
Na vedomie
4. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova sap. č. 252, 022 47 Čadca
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