
OBEC NESLUŠA

Číslo: 136/2017 Kysucké Nové Mesto 13.02.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 30.01.2017 podal Ing. Vladimír Gašpierik, 023 35 Ochodnica Č. 107
splnomocnený zástupca Obce Nesluša, v zastúpení starostky obce Ing. Zuzany Jancovej
na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

"IBV Žrebíky - Nesluša, SO - Prístupová komunikácia
na pozemku č. KN-C 3244/187; 3244/200; 3244/229; 3244/230; 3244/231 a 3244/232 v k.ú.
Nesluša (mimo zastavané územie obce). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Nesluša, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a 'Jds. 4 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v úplnom znení neskorších
predpisov apodľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje začatie stavebného konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne podľa § 61 stavebného zákona nariaďuje
k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie na deň

07.03.2017 (utorok) o 9,0 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, l.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) a pri
ústnom pojednávaní.
Účastníci konania si môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr na tomto konaní,
inak sa na ne neprihliadne.
Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí
(§ 61 ods. 6 stavebného zákona).
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Obec RUDINA
spoločný obecný úrad G.:

pracovisko v Kysuckom Novom Mestr.
Družstevná 1052, 024 Cl Kysucké N~ Me~:c

Ing. Zuzana JancováPJ starostka obce

/t.,~

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona
a musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce
Nesluša.

Vyvesené dňa .1.[~ ..1:-.:...?1?.ct: Zvesené dňa .

Doručí sa:
1. Ing. Vladimír Gašpierik, 02335 Ochodnica č. 107

(splnomocnený zástupca Obce Nesluša)
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci
4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Litovelská 1218, 024 O 1 Kysucké Nové Mesto (štátna vodná správa, odpadové
hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny a ochrana ovzdušia)

5. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17,01001 Žilina
6. SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960,01057 Žilina
10. Okresné riaditel'stvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, Čadca
11. Účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou dotknutí sa doručuje formou verejnej

vyhlášky

Vybavuje: Z. Marčanová
Č.t. 04]/433 9350


