OBEC NESLUSA
Číslo: 941/2017

Kysucké Nové Mesto dňa 02.08.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dňa 02.08.2017 podali Filip Škorvánek a Nina Škorvánková obaja bytom Kysucké
Nové Mesto, Clementisova 1358/9 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:

Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka
a studňa s vodovodnou prípojkou
č.
KN-C
3537/3
vk.ú. Nesluša (mimo zastavané územie obce). Uvedeným
na pozemku
dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Nesluša. ako príslušný stavebný úrad podľa 5 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien
a doplnkov V súlade s ust. š 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčastne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne
pojednávanie na deň 28.08.2017 (pondelok) 0 10,00 hod., ktoré sa uskutoční na stavebnom
úrade - Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom Novom Meste (so sídlom v budove
Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste), ul. Družstevná č. 1052, I. poschodie — č. dverí
224.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
stavebnom úrade v Kysuckom Novom Meste v stránkové dni ( pondelok. streda. piatok ) i pri
ústnom pojednávaní.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky ipripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní. inak knim nebude prehliadnuté. Dotknuté organy oznámia
svoje stanoviská vrovnakej lehote. vktorej môžu uplatniť svoje námietky apripomienky
účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán. ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania. neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe.
predpokladá sa. že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad upozorňuje. že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky.
ktoré nebudú uplatnené v tomto konaní. hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať. predloží jeho zástupca písomnú
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Ing. Zuzana Jancová
starostka obce
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesená v súlade s ust. š 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dni
na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša spolu so situáciou umiestnenia
stavby.

Vyvesené dňa

:

...................................

Zvesené dňa : .........................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doručí sa:
Filip Škorvánek a Nina Škorvánková, Clementisova 1358/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Emilia Játiová, Ľ. Fullu 1666/17, 010 08 Žilina
Jaroslava Michelková, 023 41 Nesluša č. 420
Margita Slížová, 023 41 Nesluša č. 910
Peter Svrček, Jaseňova 3217/23, 010 01 Žilina
Ing.Ľubomír Klimek, Dubová 3273/33, 010 01 Žilina
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti () ŽP, Litovelská 1218
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
. SSE—Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
. SEVAK, a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
o . Obec Nesluša, starostka obce
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Príloha: Situácia umiestnenia stavby
Z. Marčanová
C.t. 041/433 9350
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