OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: Ozn/1020/2012-Kf

vo Svite 02.01.2013

Oznámenie
o začatí stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Ing. Róbert Olekšák, bytom 059 55 Ždiar 308 podal dňa 14.11.2012 na tunajšom stavebnom
úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej bytovej stavby „Prestavba
rodinného domu“ s.č. 68 v Ždiari, postavený na pozemku KN C parc.č. 1128/1 v k.ú.
Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
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 § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a nariaďuje ústne jednanie spojené s miestnym
šetrením dňa

29. januára 2013 o 9,30 hod.
so stretnutím pred RD s.č. 68 v Ždiari.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Ždiari počas úradných
hodín.
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 B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení
neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar po dobu 15 dní
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 07.01.2013

Zvesené dňa : 22.01.2013
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