OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j: UKSK/ 753/2012-Kf

vo Sv ite dňa 23.08.2012

Oznámenie

o začatí spojeného úze mného a stavebného konania
a nariadenie ústneho poje dnávania s miestnym zisťovaním

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vladimír Blažek, bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava, zastúpený spoločnosťou STING,
Stavebný inžiniering, s.r.o. so sídlom Hraničná 5, 058 01 Poprad, podal dňa 13.08.2012 na
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na nebytovú stavbu „Garáž“ v
Ždiari na pozemku KN C parc.č. 5210/14 v k.ú. Ždiar. Nakoľko sa jedná o jednoduchú
stavbu, uvedeným dňom bolo začaté spojené územné konanie so stavebným konaním.
Obec Ždiar, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon)
v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného konania
so stavebným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na
prejednanie žiadosti nariaďuje miestne zisťovania a ústne pojednávanie, ktoré bude dňa

25. septembra 2012 o 9,30 hod.
so stretnutím na obecnom úrade v Ždiari.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom
úrade v Ždiari – stavebný úrad a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť
uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného
projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté
orgány.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 odst. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej
tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je deň doručenia.
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