MESTO

Č ADCA

MESTSKÝ ÚRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, tizemného plánovania, stavebného poriadku a dopravy
Váš list čislo/zo dria

Vybavuje/linka
I ng.J aroš/4302231

Naše čislo
VD/1809/2022/Ja

V Čadci dňa
04.04.2022

OZNAMENIE
0 ZAČATi STAVESNÉHO KONANIA
Mgr. Marián Maják, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca,
Vladimir Maják, Hurbanova 2293, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik") dila 29.03.2022 podali žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Stavebné ripravy bytu 6. 9
v bytovom dome súp. č. 2293 na pozemku register "C" parc. č. 1493 v katastrálnom územi Čadca.
Uvedeným dflorn bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
- stavebné úpravy spočivajú vo vybúrani nového dverného otvoru rozmerov 1000x2100 mm v
nosnej panelovej stene hr. 150mm, podra predloženého statického posudku
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podFa § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 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 žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé
posúdenie navrhovanej stavby, upúšea v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisfovania.
Účastnici konania môžu svoje námietky a pripomienky podat' do
7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
inak so na ne nebude prihliadae. V rovnakej lehote môžu oznámie svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Očastnici konania môžu nahliadnue do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas
úradných dni (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — 6. dveri 115).
Ĺ1častnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrie k jeho podkladom, pripadne navrhnút'
ich dopinenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v územnom konani alebo pri
prejednávani územného plánu z6ny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prinliadaf.
Ak si niektorý z účastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložie pisomnú pinú moc
toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'.
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Toto oznámenie musi byt' vyvesené na áradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
•
Vyvesené

Zvesené dila:
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IESTO ČADCA
Pečiatka a podpis orgdnu, ktory potvrdzuje vyve nie a zvesenie oznámenia.

Dora& sa:
Očastnici konania
1.Mgr. Marián Maják, Hviezdoslavova súp. č. 2018/17, 022 01 Čadca
2. Vladimir Maják, Hurbanova sfip. 6. 2293, 022 01 Čadca
3. Ing. Pavol Maslik, Majová gap. 6. 1319/21, 022 01 Čadca /projektant/
4. Miroslav šumský, Lesnicka sap. č. 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou /stay. dozor/
5. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). 6. 2293
Na vedomie
5. Byty Čadca s.r.o., Májová sfip. 6. 1107, 022 01 Čadca
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