OBEC JAMNÍK, 053 22
Stavebný úrad
Číslo: 016/2018-SU
Vybavuje: Ing. Lukáčová
Tel. č. 0904 381 544

v Jamníku, 11.01.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Lucia Čujová rodená Krajňáková, bytom Zimná 202, 053 23 Rudňany, dňa 10.01.2018 podala
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Rozšírenie NN distribučnej siete“ na
pozemku parc. č. KN 537/1 v kat. území Jamník. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce Jamník, ktorý bol schválený dňa 30.5.2007
uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2007 a v súlade so schválenými zmenami a doplnkami ÚP dňa
26.6.2014 uznesením č. 181/2014.
Obec Jamník ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 61 oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
08. 02. 2018, o 9:00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade, 053 22 Jamník 101.
Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na pracovisku spoločného obecného úradu
v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 3.poschodie, č. dverí 401, počas stránkových hodín
( Po: 8.00 – 12.00 hod., St: 8.00 - 15.30 hod., Pia: 8.00 - 12.00 hod.)
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať,
musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá
zastupovať.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prejednávaní územného
plánu obce sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak podľa § 61
ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Anton Petruška
starosta obce

Prílohy:
Situácia – výkres č. E01
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, na internete, prípadne aj
iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené v obci Jamník, dňa: 11.01.2018
Zvesené:
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky:

