OBEC JAMNÍK
Stavebný úrad
053 22 Jamník 101

Číslo: 982/2018-SU
Vybavuje: Ing. Lukáčová
Tel. č. 0904 381 544

v Jamníku, dňa 05.12.2018

Oznámenie

o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou
Obce Jamník, 053 22 Jamník 101, IČO: 00329215, dňa 28.11.2018 podala na stavebnom úrade obce
Jamník žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Prístupová komunikácia“ na
pozemkoch parc. č. KN 444/23, 519, 535, 536 v kat. území Jamník, ako stavebný objekt SO-06 stavby
„Zberný dvor“, pre ktorú obec Spišský Hrušov vydala územné rozhodnutie dňa 16.3.2016 pod číslom
041/2016/UR-SU a obec Jamník stavebné povolenie dňa 15.12.2016 pod číslom 1061/2016/4-SU. Uvedené
stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2016.
Obec Jamník ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61
stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od
miestneho zisťovania a ústneho konania. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr
do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
konaní alebo pri prejednávaní územného plánu obce sa neprihliada.
Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na pracovisku spoločného obecného úradu v Spišskej
Novej Vsi, Štefánikovo nám. 1, 3. poschodie, č. dverí 401 v úradne hodiny (Po: 8.00-12.00, St: 8.00–15.30,
Pia: 8.00-12.00 hod.).

Anton Petruška
starosta obce

Príloha:
výkres č. SCC-2 situácia
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 dňa: 05.12.2018

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie oznámenia:

