MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/5401/2017/Ja

V Čadci dim 19.02.2018

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERU§ENIE KONANIA
Vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sňp. č. 2163
(d'alej len "stavebnik") podali dria 28.08.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia a rozhodnutia o
umiestneit stavby:
Bytový dom 6. 2163 - pristavba a stavebné ňpravy
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. Č. 1252 v katastrálnom územi Čadca.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskodich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
postdil, že predložená žiadosť spolu s prflohami neposkytuje dostataný podklad pre postdenie
navrhovanej stavby a
vyzýva
stavebnika v stIlade s § 35 ods. 3 a § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do
15 dni odo dňa doručenia tejto výzvy
predložent žiadosť dopinil o:
1. projektovú dokumentáciu stavby (pristavby a stavebných Aprav bytového domu)
Stavebný Arad síičasne podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
v zneni neskodich predpisov spojené fizemné a stavebné konanie
prerušuje.
Odelvodnenie:
Driom podania žiadosti bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. Žiadosť spolu s prilohami
v§ak neposkytuje dostataný podlclad pre riadne postdenie navrhovanej stavby. Stavebný Arad preto
stavebnika vyzval na dopinenie žiadosti a spojené úzeinné a stavebné konanie preru§il.
Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Upozornenie:
Ak nebude žiadosf o stavebné povolenie v stanovenej lehote dopinená, prislušný správny orgán toto
spojené fizemné a stavebné konanie podra § 35 ods. 3 a § 60 ods. 2 stavebného zákona zastavf.
Poučenie o odyolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania podra § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) v znení neskoršich predpisov sa nemožno odvolat'.
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Ing. Milan GURA
primitor mesta

Toto rozhodnutie musí byf vyvesené na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené
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Zvesené dria:

ESTO ČAĐC
11 •
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie\zvesenie rozhodnutia.
Dorn& sa:
Očastnici konania
1.vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). Č. 2163 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona
Na vedomie
2. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova sap. 6. 252, 022 47 Čadca

Bankovč spojenie: VÍJB, a.s., čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIt: 2020552974 Č.
7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky firad čadca, Nimestie slobody 30, PSč: 022 01

E-mail: selcretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

