OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 942/TS/19

Čierne, dňa 25.9.2019

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania.
Stavebník:
Miroslav Ondrúšek, Čierne 1134/1, podal dňa 18.9.2019 na Obec Čierne
žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Elektrická prípojka NN“
na pozemku parc. č. KN-C 420/1, 399, 398 KNE 7015, k.ú. Čierne . Uvedeným dňom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Vzdušná NN prípojka pre rodinný dom bude vedená po novoosadených elektrických
stĺpoch, umiestnených na pozemkoch KN-C 420/1, 399, 398 KNE 7015, k.ú. Čierne.
Obec Čierne, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje
spojenie územného a stavebného konania v zmysle §39a, ods.4 stavebného zákona a začatie
spojeného územného a stavebného konania v súlade s ustanovením §61 ods.1 zák. č.50/1976 Zb.
stavebného zákona. Tunajší úrad v zmysle ustanovenia §36 ods. 1 a §61 ods. 1 stavebného
zákona nariaďuje ústne pojednávanie na
9.10.2019 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Čiernom.
Účastníci spojeného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V tej istej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle §61 ods.5 stavebného zákona má
za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov možno nahliadnuť na obecnom úrade v Čiernom, počas stránkových dní /streda,
piatok/.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.
Neznámym účastníkom konania bude oznámenie doručené verejnou vyhláškou.
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