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OBEC KLoKočov
023 22 K|okočov č. 962

C. j.:Výst. 229-t2020l Ca
Vybavuje : Cavajda

V Klokočove 17.2.2020

oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Peter Pinček a Jaroslava Pinčeková, Gbeľany' podďi dňa ĺ2.2.2020 návrh na
vydanie stavebného povolenia pľe stavbu ,,Rodinný dom" na pozemku paľc. č. CKN 3560 v k. ú.
Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

obec Klokočov, ako príslušný'stavebný tnad, podľa $ 1l7 zál<ona č. 50ll976 Zb. o územnom
plánovaní astavebnom poriadku vplatnom znení /stavebný zákon/ vsúlade s ust. $ 36 39a a $ 61
stavebného zákona oznamuje zaéatie spojeného územného a stavebného konania všetkým znánym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

18.3.2020 o 9,00 hod

na obecnom úrade v Klokočove.

Do podkladov ľozhodnutia moŽno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úľadných dní, najneskôľ
však pri ústnom konaní. Účastníci konania môŽu svoje námietky a pľipomienky k návľhu uplatniť
najneskôľ pri ústnom konaní, inak sa na ne nepľihliada.

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté z orgétny, inak sa v zmysle $ 36 ods. 3

stavebného zil<onamázato, že s návľhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektoqý
z dotknutých oľgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný urad na jeho Žiadosť
určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlŽi.

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

Ak sa niektoý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka, ktory sa nechá zastupovať.
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Doľučuje sa účastníkom konania:
1. Peteľ Pinček, Gbeľany,
2. Jaľoslava Pinčeková, Gbeľany' .

3. Ing. Jan Vojtek, Čadca,
4. Vladimír Hruška, Klokočov,
5. Správa ciest Žilinského samosprávneho kľaja, ZáĺvodKysuce Čadca, A. Hlinku 262l
6. SVP, š. p. , oZ Piešťany, Správa povodia stľedného Váhu I. Púchov, Nimnica ľ97

Dotknuté oľgány :

1 . Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina, Pri Rajčiank e 292718
2. okresný úľad, Pozemkovy a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
3. okľesný urad Cadca, odboľ cestnej dopľavy a PK, Palĺĺľikova 91

4. okľesný urad Čadca, odboľ starostlivosti o ŽP,Palárikova 91

5. Slovak Telekom, a. s. Bratislava, Bajkalská 28
6. obec Klokočov, starosta obce

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

Toto omámenie musí byt'vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VYVESENE DNA /ĺ l, ulĺ-o ZVESENE DNA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 041/4358l l0' kl. l8 _ učtareň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358l l0' kl. 17 - úsek
daní a polhohospodarstva

dane@klokocov.sk


