Obec Konská
Obecný úrad v Konskej, Konská č.410, 013 13
____________________________________________________________________________________________________________________________

č.j. 12/531/2013

2.7.2013

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
SPOJENÉHO SO ZMENOU VYUŽITIA STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO JEDNANIA
Meno a adresa žiadateľa: KL AUTO s.r.o., Rajecká cesta 573/43 A, 013 13 Rajecké Teplice
Podal dňa 21.6.2013 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
Stavebné úpravy a zmena užívania stavby - autoservis
v obci
Konská
v katastrálnom území
na pozemku parcel.číslo 2059/38, 2059/37, 2059/28

Konská

Obec Konská ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť v zmysle §§37, 62, 63 a nasledujúcich
stavebného zákona a v súlade s ust.§61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie zlúčeného
územného a stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom správy.
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne konanie dňa 1.8.2013 o 8. 00 hodine
na Mestskom úrade v Rajci , malá zasadačka na 1.poschodí.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim
nebude prihliadnuté. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia
Mestského úradu v Rajci pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
Účastník konania, ktorý sa nemôže zúčastniť konania, môže ustanoviť svojho zástupcu
písomným splnomocnením. Oznámenie bude doručené aj formou verejnej vyhlášky.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce Konská

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v
príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Spoločný obecný
úrad Rajec.

Vyvesené dňa 03.07.2013

Zvesené dňa...................................

Podpis , pečiatka ...............................

Podpis , pečiatka..............................
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