
OBEC NESLUŠA
Cislo: 502/2018 Kysucké Nové Mesto d�a 13.04.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Oznámenie 0 za�atí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

D�a 11.04.2018 podali Ing. Dávid Grajciar bytom Kalinov 994, Krásno nad

Kysucou a Ing. Jana Grajciarová, bytom Zborov nad Bystricou 627 návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka a kanaliza�ná prípojka,
stud�a s vodovodnou prípojkou a oporný múr

na pozemku �.KN-C 1316 v k.ú. Nesluša (v zastavanom území obce).
Uvedeným d�om bolo za�até územné konanie.

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod�a5 117 ods. 1 zákona �.50/1976 Zb.

oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznem' neskorších zmien

adoplnkov vsúlade sust. & 36 stavebného zákona oznamuje za�atie územného konania

dotknutým orgánom aznámym ú�astníkom konania asú�asne naria�uje kprejednaniu
návrhu ústne pojednávanie na de� 09.05.2018 [streda] 0 9,00 hod., ktoré sa uskuto�ní na

stavebnom úrade - Spolo�nýobecný úrad, pracovisko vasuckam Novom Meste (so
sídlam v budove Hasi�skej stanice vasuckam Novom Meste), ul. Družstevná �. 1052, 1.

poschodie - �.dverí 224.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnu� pred d�om ústneho pojednávania na

stavebnom úrade v Kysuckom Novom Meste v stránkové dni ( pondelok, streda. piatok ) i pri
ústnom pojednávaní .

Ú�astníciúzemného konania môžu svoje námietky iprípomienky knávrhu uplatni�
najneskôr prí ústnom konaní, inak knim nebude prehliadnuté. Dotknuté orgány oznámia

svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatni�svoje námietky a pripomienky
ú�astníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o za�atí územného

konania, neoznámi V ux�enejalebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe,

predpokladása. že so stavbou z h�adiska ním sledovanýchzáujmov súhlasí.

Stavebnýúrad upozor�uje,že V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
ktoré nebudú uplatnené v tomto konaní, hoci uplatnenémohli by�.

Ak sa nechá niektorý z ú�astníkov konania zastupova�,predložíjeho zástupca písomnú
plnú moc.

Ing. Zuzana Jancová

starostka obce
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí by�vyvesená v súlade s ust. & 26

zákona �.71/1967 Zb. 0 správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní

na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša spolu so situáciou umiestnenia

stavby.

Vyvesené d�a : (?*L�'PŽQL?....... Zvesen� d�a : .........................................

Pe�iatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doru�í sa:

1. Ing. Dávid Grajciar, Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou
Ing. Jana Grajciarová, 023 03 Zborov nad Bystricou 627

Marián Šarlina,023 41 Nesluša �. 1017

Marián Hrubý a Mária Hrubá, 023 41 Nesluša �. 821

Martin Valjašek, 023 41 Nesluša �.958

Stanislava Janá�iková,023 41 Nesluša �.931

Daniel Kopták,Komenského 1310, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Miroslav Kopták, 023 41 Nesluša �.931

Neznámym vlastníkom pozemku c. KN-C 1318/2 sa oznamuje verejnou vyhláškou
Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/333, 010 08 Žilina

10 Stredoslovenská distribu�ná,a. s., Pri Raj�ianke2927/8, 010 47 Žilina

11. SEVAK, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina

12. Obec Nesluša, starostka obce

©?H?9�PN
Príloha: Situácia umiestnenia stavby

beavuje: Z. Mar�anová

C.t. 041/433 9350
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Legendaozna�enia Legenda sietí

A navrhovaná spevnenáplocha, hlavnývstup, dlažba _14/ navrhovanýelektromer

navrhovaná spevnenáplocha, štrkovýposyp 2 navrhovaná revizna kanlizat'ná šachta

*C,“ navrhovaná spevnenáplocha,drevená terasa 34, navrh uvaná smd�a

� opornýmúr (Š! navrhovaná vsakovacia nádrž pre daždovú vodu

Š, oplotenie pozemku, výška1800 mm (pletivo),s betónovýmmúrikom ( V500 mm)

TE,; vstupnábrána,:zfváravášírka 5000 mm. výška1800 mm --------

navrhovaná elektridráprípojka- NN (súkromná�as�)

_G/ vzrastlá vegetácia existujúceelektrické vedenie - NN

fH, kontajnerovéstojísko ——

navrhovaná vodovodná prípojkaso smdnqsúkr.�as�)

1; ext. jednotkatepelného�erpadla -----

navrhovaná kanaliza�néprípojka(súkr.�as�)

***
* *

existujúcakanalizácia

; SO 01, navrhovanýobjektrodinného domu, zasL plocha223,5 m' ----------

navrhovaná daždová kanalizácia

;
44 _) navrhované spevnenéplochy- dlažba/76,3ml "+"- hraníca pozemok�.156558

navrhované spevnenéplochy— teraa / 15.2 mz
_

2527.00 m1 celková výmerapozemku

414 *; navrhované spevnenéplochy- štrkovýposyp / 201.3 m' 0.09 index zastavanýchploch

0,11 index spevnenýchplech

0,80 index zelene

> navrhovanývstup

D navrhovanývjazdna pozemok

— ráta dokumentádanenahrádza dielenskú dokumentáciu
-

všetkymierypred Ingaládou stavebnýchprvkovpremem�na stavbe
- všetkyzmeny prajem musia byt'schválené autorom stavby
— pms1upy& mzvodyprofesií(úk,zu, elektro, vz! )základoch,v podlaháeh& v stenách (drfánl�ky,
truhkwanle)
sú zahrnuté v pmpkhochlednouivýchprofesiíale nutné ich previes�pred uzavretím konštrukcie

- presnéprierezyarozmieshenle nosýchkonštrukciípod�aprpjeklustatiky]
- neoddelnainou sú�astouvýkresovarcmekmrya stav. m projektuje technická správa
- prípadnézmeny konzultova�s projektantom,zrealizova�až po plsnmnomodsúhlasení

- stavebné úpravyprekontrolova�& koordinova�s pmjektamljadno�výchprofesií
S

Archliektonlcko - stavebné riešenie |

Projektovádokumentáciaslúži výlu�nepre získanie územného & stavebného povolenia
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Investor: GrajciarDávid,Ing.a GrajdamvéJana. Ing.,Kalinov 994, Krásno nad Kysucou
miesto stavby Nesluša,parc. �.1316. obec Nesiuša,okres KysuckéNové Mesto

Projektpre stavebné povolenie
autor: KubisArchileldl s. r. o. ! Ing.arch. Daniel Kubiš,Ing.arch. Martin Hudec

.vyprawval: Ing.arch. Daniel Kubiš,Ing.arch. Martin Hudec. Ing.Zsolt Nagy ""El!zodpmjektant Ing.arch. DanielKubiš /
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___ _siLáqiaformát mierka: tätum:
�íslo:
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