
OBEC NESLUŠA
�íslo: 795/2018 Kysucké Nové Mesto d�a 04.07.2018

Vybavuje: Z. Mar�anová

�.t.041/433 9350

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC : Oznámenie o za�atí konania 0 zmene stavby pred jej dokon�ením

Na stavebný úrad si d�a 02.07.2018 podal Ing. Stanislav Špirec,bytom Hurbanova

2934/30, Kysucké Nové Mesto žiados� o zmenu stavby „Prístupová komunikácia“ na

pozemku �.KN-C 3379/75 a �.KN-C 3379/77 V k.ú. Nesluša.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod �.852/137/2013/2-Ing. Sm. zo d�a

22.07.2013, ktoré nadobudlo právoplatnos�d�a 23.08.2013.

Popis navrhovanej zmeny stavby:
Navrhovaná automobilová komunikácia na vetve „A“ je uvažovaná ako komunikácia ú�elová. jednopruhová.
Obojsmerná,šírky 3,50 m.

Navrhovaná automobilová komunikácia na vetve .,B“ je uvažovaná ako komunikácia ú�elová,dvojpruhová,
obojsmerná.Pôvodná šírka komunikácie 3.5 m 's rozšírená na ip m. Skladba spevnených plôch komunikácie a

lemovanie spevnenýchplôch — bez zmeny.

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod�a5 117 ods. 1 zákona �.50/1976 Zb.
oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon), vzncní neskorších zmien

adoplnkov v súlade sust. š 61 stavebného zákona oznamuje za�atie stavebného konania

dotknutým orgánom aznámym ú�astníkom konania asú�asne naxia�uje kprejednaníu
návrhu ústne pojednávanie na de�

31.07.2018 /ut0r0k/ 0 9,00 11'

ktoré sa uskuto�ní na stavebnom úrade —

Spolo�nýobecný úrad, pracovisko v Kysuckom
Novom Meste (so sídlom v budove Hasi�skejstanice Kysucké Nové Mesto), ul. Družstevná
�.1052, Kysucké Nové Mesto - 1. poschodie, �.dverí 224.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnu� najneskôr pred d�om ústneho
pojednávania na stavebnom úrade - Spolo�ný obecný úrad, pracovisko vasuckom
Novom Meste (so sídlom v budove Hasi�skej stanice v Kysuckom Novom Meste) ul.
Družstevná �.1052, I. poschodie - �.dverí 224 V stránkové dni ( pondelok, streda, piatok )
a pri ústnom pojednávaní.
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Ú�astnícikonania si môžu uplatni�svoje námietky najneskôr na tomto konaní, inak sa na

neskoršie podané námietkyneprihliadne.
Pod�a 5 61 ods. 6 stavebného zákona - Dotknuté orgány sú povinné oznámi� svoje

stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatni�svoje námietky ú�astníci konania.Ak

niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší �as,predlži stavebný
úrad na jeho žiados� lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v ur�enej alebo pred�ženejlehote neoznámi svoje stanovisko

k povo�ovanejstavbe. má sa za to, že so stavbou z h�adiska ním sledovanýchzáujmov súhlasí

Pod�a š 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozor�ujeú�astníkov konania, že
v odvolacom konaní sa nepríhliada na námietky a pripomienky. ktoré neboli uplatnené
v prvostup�ovom konaní v ur�enejlehote, hoci uplatnené mohli by�.

Ak sa nechá niektorý z ú�astníkov konania zastupova�,predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s podpisom toho ú�astníka konania, ktorý sa nechá zastupova�.

Ing. Zuzana Jancová

starostka obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod�a5 61 ods. 4 stavebného zákona a

musí by� vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli ainternetovej stránke Obce
Nesluša.

20./.P Zvesené d�a : ..................................

Pe�iatka a podpis oprávneného zástupyú ghett;

Vyvesené d�a :

Doru�í sa :

1. Ing. Stanislav Špirec,Hurbanova 2934/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. 111g.Roman Tiso, Žitná 13, 010 O| Žilina (projektant)
3. U�astníkom konania sa oznámenie doru�ujeverejnou vyhláškou v zmysle

5 61 ods. 4 stavebného zákona

4. Okresný úrad Ži1ina,pozemkovýa lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti () ŽP, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Co: Obec Nesluša starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby
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