OBEC ČACHTICE
MALINOVSKÉHO 769
Značka: SU – 45/2012-1

916 21 ČACHTICE
Čachtice dňa 25.01.2012

Podľa rozdelovníka !

Oznámenie
o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
a o nariadení ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou.
Ing. Ivan VLADO, bytom Tematínska 1994/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
podal dňa 13.01.2012 na Obec Čachtice žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemku parc.č. 811 (zastavané plochy a
nádvoria) v kat. území Čachtice na ulici Kamence s.č. 1163 v obci Čachtice v zlúčenom
územnom a stavebnom konaní.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním.
Obec Čachtice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
v súlade s § 39a ods.4 a § 61 stavebného zákona, že zlučuje územné konanie o umiestnení
stavby Prestavba a prístzavba rodinného domu, na ulici Kamence v obci Čachtice, na
pozemku parc.č. 811 v kat. území Čachtice so stavebným konaním, dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 20. februára 2012 (pondelok) o 9.oo hodine
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Čachticiach.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Obecnom úrade v Čachticiach v úradné dní a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj
dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods.5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je
kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce.
Anna Ištoková
starostka obce
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Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Ing. Ivan Vlado, Tematínska 1994/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Projektant: Ing. M. Šimončic, CSc., kpt. Nálepku 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. Stavebný dozor: Branislav Ondrišák, Javorinská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. Zdenko Bielik, Častkovce 393, 916 27 Častkovce
5. Jozef Vido, Kamence 1165, 916 21 Čachtice
6. V e r e j n á v y h l á š k a !
Dotknuté orgány:
7. Obvodný úrad životného prostredia, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto n.V.
8. Zsl.energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. TVS, a.s., Ul.1.mája 11, 911 01 Trenčín
10. SPP-distribúcia, a.s., Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Vyvesené:

25.01.2012

Zvesené:
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