
ffi OBEC KLOKOCOV
023 22 Klokočov č. 962

Č. j.:vyst. 798ĺ20l9lCa
Vybavuje: Cavajda

V Klokočove 2.8.2019

oznámenie o začati spoieného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Miroslav Neckar, Klokočov, podal návrh na vydanie stavebného
povolenia pre stavbu ,'Stavebné úpľavy ľodinného domu č. s. 69l" na pozemkoch parc. č.

CKN 396/l ,39612,39812,398ll,395,39613 v k' ú. Klokočov' Uvedeným dňom bolo začate
spojené územné a stavebné konanie'

obec Klokočov, ako príslušný stavebný irad, podľa $ l17 zäkoĺač.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákonl v súlade
s ust. $ 36 39a a $ 6l stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného
a stavebného konania vŠetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na
preľokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň

28.8.2019 o 8,00 hod.

na obecnom úrade v Klokočove'

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných
dní, najneskóľ však pľi ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomierky k návľhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada.

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté zorgány, inak sa v zmysle

$ 36 ods. 3 stavebného zákona má zato, že s návrhom z hl'adiska ním sledovaných záujmov
súhlasia. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,

stavebný úrad na jeho Žiadost'určenú lehotu pľed jej uplynutím primerane predlži.

Podľa $ 42 ods' 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní nepľihliada na námietky
a pripomienky, ktoľé neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v uľčenej lehote, hoci
uplatnené mohli byt'.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predloŽiť písomnú plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka, kÍory sa nechá zastupovať.

a\'-, 1
Jana Foldinová
starostka obce

. (ro !.

iFtt. :/
I'



1L_

Doručuje sa účastníkom konaniĺ:
l. Miroslav Neckár, Klokočov,
2.Ing. Marián Juľga, ARST s. ľ. o.' J

Dotknuté orgány :

1. okľesný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Čadca, Palaľikova č' 95
2. obec Klokočov, starostka obce

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doľučuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zŕkona č. 7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

Toto oznámenie musí byt'vyvesenp po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoý vyveseniaje dňom doľučenia'

VWESENE DŇA: 7 !' /.pĺ ? ZVESENE DNA

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 041i4358l l0' kl. 16 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel' 04l/43581t0, kl' l8 - učĺáLreň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 041i4358ll0' kl. l7 - úsek
daní a pol'nohospodárstva

daneĺg)klokocov.sk


