
oBEC KLoKočov
023 22 K|okočov č. 962

Č. 1.:vyst. 666t2020lCa
Vybavuje : Čavajda

oznáme{rie o začatĺ spojenÉho územnéhp a staJebniho konania a naTiad.enie ústĺrehp \9galia

Peteľ Cudľák, Klokočov, a Mgr. Lenka Cudľáková, Staškov podali
din 6.7.2020 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Novostavba rodinného
domu" na pozemkoch paľc. č. CKN 5998,5999,6000/1 v k. ú. Klokočov. Uvedeným dňom
bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný úrad, podľa $ l 17 zákona é. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon/ v súlade
s ust. $ 36 39a a $ 61 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného
a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na
pľeľokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

5.8.2020 o 8,00 hod

na obecnom úrade v Klokočove.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' na tunajšom úrade počas úradných dní,
najneskôr však pľi ústnom konaní. Účastníci konania môŽu svoje námietky a pľipomienky
k návľhu uplatniť najneskôľ pľi ústnom konaní, inak sa na ne nepľihliada.

V tej istej lehote oznétlria svoje stanoviská aj dotknuté z orgány' inak sa v zmysle
$ 36 ods. 3 stavebného ákona má za to, Že s návľhom z hľadiska ním sledovaných zálujmov
súhlasia. Ak niektoľý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho Žiadost'určenú lehotu pľed jej uplynutím pľimerane predlži.

Podľa $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byt'.

Ak sa niektoý účastník konania nechá v konaní zastupovaťo musí jeho zástupca
pľedloŽiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Jana Foldinová
starostka obce

V Klokočove 6.7.2020
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Doručuje sa účastníkom konania:
1. Peter Cudrák, Klokočov,
2. Mgr. Lenka Cudráková, Staškov
3. Ing. Peter Machovčák, Staškov
4. Správa ciest ŽSK Ži|ina,ZávodKvsuce Čadca, A. Hlinku 262l
5. Juraj Kocirĺn, Klokočov,
6. Ing. Iveta Kociánová, Klokočov,'
7. Anna Mudľíková, Klokočov,

Dotknuté oľgány :

1. Stľedoslovenská distľibučná, a. s. Žilina, Pri Rajčiarke292718
2. okľesný úrad, Pozemkový a lesný odboľ, Čadca, Palárikova č. 95
3. SeVaK a. s. Žilina, Bôľická cesta 1960
4. okresný úľad Čadca, odbor céstnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 9l
5. obec Klokočov, starosta obce

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

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VWESENE DŇA: 0/. ill ur.0 ZVESENE oŇĺ:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoqý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.12 - starosta
Tel. 04l/4358lt0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04ll4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04ll4358l l0' kl. l7 - úsek
danĺ a polhohospodáľstva

dane@klokocov.sk


