OBEC OSLANY
Spoločným obecným úradom v Novákoch

OBECNÝ tlOíD

Ĺolo

Nováky, dňa: 20.02.2020
číslo spisu; 475/2020/54/SOÚ
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OZNÁMENIE
začatia územného konania
a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním
Navrhovateľ, Obec Bystríčany, v zastúpení starostom, Obecný úrad, Mirka Nešpora 1/17, 972 45
Bystričany, podal dňa 13.02.2020, na príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby: „ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY V INTRAVILÁNE OBCE
BYSTRIČANY“ na pozemkoch parcelné č. 830/1, 830/2, 866/13, 866/15, 833/32, 866/47, 866/68, 866/69,
866/70, 866/71,866/72,866/73,866/74,866/75,866/123, v katastrálnom území Bystričany.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Oslany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určený
Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch. podľa § 36 ods.l stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania uuíktiutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania a súčasne
nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne konanie spojené s rniesmym zisťovaním na
deň 17.03.2020 o 9,00,30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Bystričanoch.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho konania na Spoločnom
obecnom úrade v Novákoch, Nám. SNP 174/23, predovšetkým v stránkové dni (v pondelok, stredu a piatok)
a pri ústnom konaní.
Upozornenie účastníkov konania: Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí
územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc
s overeným podpisom toho účasmíka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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