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OZNAMENIE 
0 ZAČATI STAVEBNÉHO KONANIA 

Tomáš Kopták, Chalupkova 157/29, 022 04 Čadca, 
MDDr. Katarina Koptáková, Chalupkova 157/29, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dfia 23.11.2021 podali žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Stavebnč  tipravy bytu 6. 16 

v bytovom dome sap. č. 157 na pozemku register "C" parc. č. 3291/44 v katastrálnom 
Uvedeným dŕiorn bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

stavebné dpravy spočivajd vo vybúrani nového dverného otvoru rozmerov 1000x2050 mm v 
nosnej panelovej stene hr. 150mm a posunuti (rozšireni) jestvujiiceho otvoru 900x2050 v 
stužujúcej panelovej stene hrdbky 80mm, podra predloženého statického posudku 

Mesto Čadca, ako stavebný tarad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o dzemnom pldnovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zdkon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zdkon"), 
v sdlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Ked'že 
pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosf poskytuje dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby, upúšfa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho 
pojedndvania a miestneho zisfovania. 

fIčastnici konania môžu svoje ndmietky a pripomienky podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

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

Očastnici konania sa môžu pred vydanim rozhodnutia vyjadrit' k jeho podkladom, pripadne navrhrnaf 
ich dopinenie. 

K pripomienkam a namietkam, ktoré boli alebo mohli bye uplatnené v územnom konani alebo pri 
prejednávani územného plánu zOny sa podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadaf. 

Ak si niektorý z dčastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnd pima moc 
toho dčastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 
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Toto oznámenie musf bye vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri 
vyvesenia je diiom doručenia. 

Vyvesené dria:   -  13 ';), 4'4 1  Zvesené dria: 	  

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

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. Tomáš Kopták, Chalupkova sup. 6. 157/29, 022 04 čadca 
2. MDDr. Katarina Koptáková, Chalupkova sup. č. 157/29, 022 04 Čadca /projektant/ 
3. Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou sap. č. 1341, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
4. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sup. č. 157- doručuje sa verejnou 
vyhláškou podfa § 61 ods. 4 stavebrao zákona 

Na vedomie 
5. Byty Čadca s.r.o., Májová sup. č. 1107, 022 01 Čadca 
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