
t

V

OBEC KLOKOCOV
023 22 Khokočov č. 962

Výst. 500/2ozolča
Vybavuje: Cavajda

V Klokočove 14.5.2020

oznámenie o začatí územného konania_výwan^ uplatnenie námietok.

Ing. Ľubomír Roman a Ing. Jarmila Romanová, Bratislava, , v zastúpení
Mariánom Bielčikom, podali návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu
,,Novostavba ľekreačného objektu _ chatyÍ( na pozemku paľc. č. CKN 460, 46112, 46113 v k. ú.
Klokočov. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Na základe uvedenej skutočnosti obec Klokočov, ako príslušný stavebný úrad, podl'a
$ 117 zákonač. 5011976 Zb. o územnom planovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný
zákon/ zahajuje tnemné konanie v súlade s ust. $ 36 a 39a stavebného zékona a oznamuje
účastníkom konania a dotknutým oľgánom, že môžu do podkladov ľozhodnutia nahliadat' na
tunajšom úrade a svoje pripomienky a námietlry uplatnit'najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia. Na neskôľ podané námietky a pľipomienky nebude stavebný úrad prihliadat'.

V tej istej lehote oználmia svoje stanoviská aj dotknuté zorgány, inak sa v zmysle $ 36 ods.
3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak
niektoý z dotknu!ých orgĺĺnov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úľad na jeho
Žiadosť určenú lehotu pľed jej uplynutím pľimerane pľedlŽi.

Podľa $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvosfupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
bŕ.

Ak sa niektoĺ1ý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predloŽiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, kto4ý sa nechá zastupovať.
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Jana Foldinová
starostka obce



Doručuje sa účastníkom konania:
1. Ing. Ľubomír Roman' Bľatislava,

2. Ing. Jaľmila Romanová, Bratislava,
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, v zastúpení Maľirínom Bielčikom,

v zasfupení Mariĺĺnom Bielčikom,
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Dotknuté oľgány :

l. okľesný úrad, Pozemkovy a lesný odboľ, Čadca, Palĺĺľikova č. 95
2. okľesný uľad, odboľ starostlivosti o ŽP, Čadca' Palĺírikovač.91 loPaW
3. Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina Pľi Rajčianke292718
4. obec Klokočov' starosta obce

ostatným účastníkom konania sa oznĺímenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákona
ó. 7111967 Zb. o správnom konaní v'erejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na dobu 15 dní na
uľadnej tabuli obecného úľadu v Klokočove.

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

\rYVESENÉ nŇa: .,({!..pn. ZVESENE DNA: ..

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/4358l l0' kl.l2 - staľosta
Tel. 04ll4358l l0' kl. 1ó - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l14358l l0, kl. l8 _ učtareň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 041/4358l l0' kl. 17 _ úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


