OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 352/TS/20

Čierne, dňa 8.4.2020

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania.
Stavebníci:
Mgr. Gomolová Erika, Čierne 808 a Baroňák Stanislav, Skalité 1186, podali
dňa 1.4.2020 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Novostavba rodinného domu “
na pozemku parc. č. KN-C 2623 k.ú. Čierne . Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a
stavebné konanie.
Rodinný dom bude jednopodlažný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Zastrešený bude
valbovou strechou. Vybudovaná bude nová prípojky NN siete, vodovodná a kanalizačná
prípojka. Pozemok bude oplotený.
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 a súčasne podľa §61 ods. 2 upúšťa od ústneho pojednávania.
Do podkladov možno nahliadnuť na obecnom úrade v Čiernom, počas stránkových dní
/streda, piatok/.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 dní od doručenia
oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány a obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa §61 ods.5
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.
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 vlastníkom bude oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce
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