OBEC OLCNAVA
stavebný úrad
Číslo: 2031/2022-ozn.-VV

V Olcnave dňa 13.09.25022

OZNÁMENIE
o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním
verejnou vyhláškou.
Stavebníčka Bibiána Bežilová, bytom Zelená 239/2, Olcnava podala dňa 08.08.2022 žiadosť
o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba
rodinného domu“ v objektovej skladbe SO 01 - Rodinný dom, SO 02 – Garáž, SO 03 – Odstavná,
spevnená plocha, SO 04 Elektrická prípojka, SO 05 – Studňa, vodovodná prípojka, SO 06 Žumpa,
kanalizačná prípojka, na pozemku parc. č. KN C 760/128, vrátane napojenia na siete technickej
infraštruktúry v kat. území Olcnava.

V zmysle ust. § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, stavebný úrad spojil územné
konanie so stavebným konaním.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Obec Olcnava, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením
§ 36 a § 61 stavebného zákona o z n a m u j e začatie spojeného územného a stavebného
konania účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň:
05.10.2022 (streda) so stretnutím o 11,45 hod. na mieste stavby,
t.j. Jarná ul., parc. č. 760/128 (oproti RD ul. Jarná 21, Olcnava).
Do pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Olcnave.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr
pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania
zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Olcnava a na internetovej stránke obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie sa doručí: Vlastníci pozemku parc. č. KN E 761 (podľa listu vlastníctva
č. 312) v kat. území Olcnava.
v.r.
Jaroslav Salaj
starosta obce
Vyvesené dňa: 13.9.2022

Sňaté dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

