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oddelenie výstavby, ňzemného plánovania, stavebnčho poriadku a dopravy  
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VD/723/2020/Ja 	Ing.Jaroš/4302231 	20.01.2020 

OZNAMENIE 
0 ZAČATI STAVEBNÉHO KONANIA 

Michal Tobiška, Okružná 689/5, 022 04 Čadca 

(d'alej len "stavebnik") dňa 15.01.2020 podal žiadosf o vydanie stavebneho povolenia na stavbu: 

Stavebnč  iipravy bytu 6. 3 

v bytovom dome sup. č. 689 na pozemku register "C" pare. 6. 3395 v katastrálnom územi Čadca. 
Uvedeným dňom bolo začate stavebne konanie. 

Stavba obsahuje: 

stavebne úpravy spočivajú vo vytvoreni novel-10 dverneho otvoru rozmerov 900 x 2030 mm v 
nosnej panelovej stene hr. 150 mm a zamurovani jestvujuceho dverneho otvoru podra 
predloženeho statickeho posudku 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podl'a § 117 zákona Č. 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 stavebneho zákona oznamuje začatie stavebneho konania. Ked'že 
pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosf poskytuje dostatočný podklad pre riadne a sporahlive 
posúdenie navrhovanej stavby, upúšt'a v zmysle § 61 ods. 2 stavebneho zákona od ustneho 
pojednávania a miestneho zisfovania. 

Očastnici konania môžu svoje námietky a pripomienky podat' do 

7 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadat'. V rovnakej lehote môžu oznárnif svoje stanovisko dotknute orgány 
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebneho zákona bude považovane ich stanovisko za kladne. 
Účastnici konania môžu nahliadnuf do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade počas 
úradných dni (Mestský úrad v Čadci, I. poschodie — Č. dveri 115). 

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

K pripomienkam a námietkam, ktore boll alebo mohli byf uplatnene v územnom konani alebo pri 
prejednávani územneho plánu z6ny sa podl'a § 61 ods. 1 stavebneho zákona nebude prihliadat'. 

Ak si niektorý z účastnikov konania zvoll svojho zástupcu, tento musi predložif pisomnú pinú moc 
toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovaf. 

ng. M n GURA 
pri 	tor mesta 
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Toto oznňmenie mud byf vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa:  272' 4  -  Agi? 	 Zvesené 

MESTO (ADO 

Pečiatka a podpis orgánu, Ictorý potvrdzuje vyveserne zvesenie oznámenia. 

Doruči sa: 

ečastnici konania 
1. Michal Tobigka, Okružna sill). 6. 689/5, 022 04 Čadca 
2. In& Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou 6. 1162, 023 55 Vysoká nad Kysucou /projektant/ 
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome silp. č. 689 - doručuje sa verejnou 
vyhlágkou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona 

Na vedomie 
4. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. 6. 1107, 022 01 Čadca 
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