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             O b e c   K l o k o č o v   
Klokočov č.962 ,023 22 Klokočov 

Čj.:Výst-553-TS1-Kl/2011-Jg                                                      V Klokočove , dňa  6. 9. 2011 
Vybavuje : Ing. Jurgová 

 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. 

 
     Ţiadateľ: Ing. Zuzana Plechová , M.B.A., bytom Čadca, Rázusova 1544, podal dňa 

16.9.2011 na tunajší stavebný úrad  ţiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „ Oplotenie  “  na 

parcele C KN č. 8860/2  v k.ú  Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

         Obec Klokočov ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom konania a súčasne podľa 

ustanovenia § 61 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov nariaďuje 

k predloţenému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,  ktoré sa 

uskutoční dňa    

28.9.2011 o 9.00 h. ( streda )  
so stretnutím  na mieste stavby  

 

   Do podkladov rozhodnutia je moţné nahliadnuť na tunajšom stavebnom  úrade 

v Mestskom úrade Turzovka , Jašíkova 178 , č.d.6.     

      Obec Klokočov súčasne upozorňuje  dotknuté orgány a všetkých  známych účastníkov, ţe  

svoje námietky  si môţu uplatniť najneskôr  pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

neprihliadne . V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté z orgány štátnej správy, 

inak sa v zmysle §61 odst.5 stavebného zákona má za to, ţe s návrhom z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 

posúdenie návrhu dlhší čas,  predĺţi stavebný úrad na jeho ţiadosť určenú lehotu pred jej 

uplynutím . Ak dotknutý orgán v určenej alebo  predĺţenej lehote neoznámi svoje  stanovisko  

k povoľovanej stavbe, má sa zato, ţe so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 

.  

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predloţiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Obecného úradu v Klokočove  . 

                           

                                                                                                   Ľuboš   S t r í ž   

                      starosta obce 
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Doručuje sa: 

Ing. Zuzana  Plechová,  M.B.A. , Rázusova 1544/1 , 022 01 Čadca  

Šušková Iveta a Jozef , Hlavice č. 928 , 023 22 Klokočov  

Zajacová Veronika , Hlavice č. 928 , 023 22 Klokočov  

Ing. Arch . Stanislav Sýkora  , Sládkovičova 2876/2A, 022 01 Čadca 

Vilma Plechová –VICI, Palárikova 99, 022 01 Čadca 

Obec Klokočov   – starosta obce 

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie  doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  

SÚ Turzovka , Jašíkova 178 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, 

posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................    ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 


