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OBEC KLOKOCOV
023 22 K|okočov č. 962

č. ;.:vyst. sgglzozolča
Vybavuje: Čavajda

V Klokočove 18.6.2020

oznámenie o začatí spojeného územného a staveb4éhg konania p nariadenie ústngho konar,ria

,,Róbeľt Smieško, Klokočov, ' zastúpení
,,Ivan Šobich _ Geo Real, Turzovka, Stred 27", podal dŤr- 17.6.2020 návľh na vydänie
stavebného povolenia pre stavbu ,,Rodinný dom'o na pozemku parc. č. CKN 5166/2, paľc.č.
CKN 516813, vk. ú. Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné astavebné
konanie.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný úrad, podl'a $ l17 zákona č.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v platnom znení /stavebný zákon/ v súlade
s ust. $ 36 39a a $ 6I stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného
a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne naľiaďuje na
prerokovanie návľhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

15.7.2020 o 8,00 hod.

na obecnom úrade v Klokočove.

Do podkladov ľozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úľadných dní,
najneskôr však pri ústnom konaní. Učastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
k návľhu uplatniť najneskôľ pľi ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada'

Vtej istej lehote oznétmia svoje stanoviská aj dotknute zorgžny, inak sa vzmysle
$ 36 ods. 3 stavebného zákona má zato, Že s návrhom z hl'adiska ním sledovanych záujmov
súhlasia. Ak niektorý z dotknutých oľgánov potľebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úľad na jeho Žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predizi.

Podľa $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní nepľihliada na nĺĺmietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli bý'

Ak sa niektoý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predloŽiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho ričastníka, ktoý sa nechá zastupovať.
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Jana Foldinová

starostka obce
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Doručuje sa účastníkom konania:
l. Róbeľt Smieško, Klokočov, .
Ivan Sobich - Geo Real, Turzovka, Stred 27
2. Ladislav Jantek, Tuľzovka, S

3. František Chľastina, Čadca"
4. Štefan Valčuha, Klokočov, l.

5. Mária Ži|ková,Klokočov,

, v zastúpení

Dotknuté oľgány :

l. Stľedoslovenská distribučná a. s. Žilina, Pri Rajčiank e 292718
2. okľesný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
3. okľesný úrad, odboľ starostliVosti o ŽP Čadca, Palárikova 9l
4. obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zélkona č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na úľadnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

Toto oznámenie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE DŇA /? 6 ulu
ZVESENE DŇe:

Pečiatka a podpis oľgánu, ktoý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - srarosra
Tel' 04ll4358l l0, kl' l6 - knižnica
www.klokocov.sk

Tel. 04li4358l l0, kl. l8 -učtáľeň
Tel. 04l14358l l0, kl. l3 - matľika

Fax 041/4358338

Tel. 04li4358l l0, kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


