OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Č.j: UK/1246/2009

v Ždiari, 15.12.2009

Oznámenie
o začatí územného konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Pozemkové spoločenstvo Strednica, so sídlom 059 55 Ždiar , zastúpené Jánom Troppom,
podalo dňa 15.12.2009 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného
rozhodnutia stavby „Protipožiarna vodná nádrž a prístupová komunikácia“ v Ždiari, na
pozemku KN C parc.č. 4081/103, 4043, 4534, 4035/104, 4325/105, 4553, 4533 v k.ú. Ždiar.
Uvedeným dňom začalo územné konanie.
Stavba má tieto stavebné objekty :
SO 01 – protipožiarna nádrž
SO 02 – stabilizácia svahov
SO 03 – rekonštrukcia prístupovej komunikácie.
Obec Ždiar, ako 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 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade
v Ždiari – stavebný úrad.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Doručí sa :
1. Pozemkové spoločenstvo Strednica, so sídlom 059 55 Ždiar 405, zastúpené Jánom Troppom,
2. ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica 66
3. Obvodný lesný úrad, Partizánska 87, 058 01 Poprad
4. ObÚ ŽP – ŠVS, ŠOP, Partizánska 87, 058 01 Poprad
5. OR HaZZ, Huszova 4, 058 01 Poprad
6. HYPO, s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 16.12.2009

Zvesené dňa.:
Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

