
MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo 
	

Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/3578/2019/Mu 
	

Ing.Murčová/4302214 	06.08.2019 
č.zázn. V D/35226/2019/Mu 

ZVEREJNENIE INFORIVIACIi 
v zmysle § 38 ods.2 pism. a) zákona 6. 24/2006 Z.z. v zneni neskoršich predpisov 

Mesto Čadca, ako stavebný iarad prislušný podFa § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Uzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov, v zmysle ustanoveni 
§ 38 ods.2 pism.a) zákona 6. 24/2006 Z.z.(zdkon o posudzovani vplyvov na životné prostredie) v zneni 
neskoršich predpisov zverejfiuje nasledovné informácie: 

Mesto Čadca obdržalo návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavbv: 

Výrobný a logistický závod SEOYON E — HWA" 

Technologická čast' — Prevádzkové stibory 
PS 01/01 Výrobná technol6gia 

na pozemku register "C" parc. 6. 14559/5 v katastrálnom dzemi Čadca 

ktorý podal: 
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnicka 1, 017 01 Povaiská Bystrica, 
ktorého zastupuje PROMA, s.r.o., Bytčická 3492/16, 010 01 Žilina 

Návrh na vydanie kolaudančho rozhodnutia sa nachádza k nahliadnutiu na Mestskom tlrade 
v Čadci, I. posch. č.dv. 114 
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Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

I. 	Meno, priezvisko,/nfizov/, ičo, adresa /sidlo/ stavebnika /u fyzických osôb uvádzaf fidaje oboch manželov/: 
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2. Označenie a miesto stavby: 
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3. Dfitum a čislo stavebnčho povolenia alebo povolenia zmeny pred jej dokončenim: 
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4. Predpokladaný termin dokončenia stavby: 	3aget2./a/   

5. Termin ápIneho vypratania staveniska a dokončenia 6prav okolia stavby: 	  

6. (Maj. či sa bude vykonfivae sk6šobná orevádzka a čas jei trvania: 

v. 
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projekto priprava a riadenie 14stayby 
BYTOIC 16, 01q 01 LINA, SLOVAKIA 
TEL.: 421 / 41 / 7 8800, 7078801 
ICO: 3 6 1 52. IO 	. SK2023444239 
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