
OBEC NESLUŠA

Číslo: 128/2017 Kysucké Nové Mesto dňa 27.01.2017

VEC: Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou

Dňa 23.01.2017 si uplatnil Michal Tulec a manž. Ing. Zuzana Tulcová, obaja bytom
ul. 9. mája 1176/23, Kysucké Nové Mesto na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu:

"Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou"

na pozemku č. KN-C 3648 v k.ú. Nesluša.

Obec Nesluša v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa
§ 63 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") oznamuje podľa § 73
vodného zákona v spojení s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov začatie vodoprávneho
konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu
ústne pojednávanie na deň

20.02.2017 (pondelok) o 10.15 h,

ktoré sa uskutoční na stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom
Novom Meste (so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto), ul. Družstevná
č. 1052, Kysucké Nové Mesto - l. poschodie, č. dverí 224.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade
- Spoločný obecný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná č. 1052. Svoje
námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na
neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa
v stavebnom konaní neprihliada.
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Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Zástupca účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať, je povinný predložiť písomnú
plnú moc.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené v súlade s ust. § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní
na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša.

V 'dv 1. t tof1-yvesene na: : . Zvesené dňa: .

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doručí sa:
l. Michal Tulec a manž. Ing. Zuzana T cová, ul. 9. mája 1176/23,02404 Kysucké Nové Mesto
2. Neznámym vlastníkom pozemku č. K -C 4972/14 (lesný pozemok) - verejnou vyhláškou
3. Ing. Ján Vojtek, Májova 1144,02 Ol Čadca (projektant, stavebný dozor)
4. Obec Nesluša, starostka obce

Vybavuje. Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350


