OBEC

MOTEŠICE

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD
so sídlom v Trenčianskych Tepliciach
Gen. M.R. Štefánika č. 4, 914 51 Trenčianske Teplice
Č.s. : 6182/384/BVVS/2012
Vybavuje, tel. : Bc. Mičega, 032 655 67 13

V Trenčianskych Tepliciach dňa 5.4. 2012

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebníci Juraj Jando s manţ. Janou, bytom Motešice 144, 913 26 Motešice podali
dňa 21.3. 2012 ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„RODINNÝ DOM, MOTEŠICE parc. č. 270/2 – novostavba“
ktorú navrhujú umiestniť a povoliť na pozemku KN „C“ parcela č. 270/2 v katastrálnom
území Horné Motešice. Dňom podania ţiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
Obec Motešice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného
poriadku podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) bod č. 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súčasne platnom znení v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v súčasne platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa §
117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
„stavebný zákon“) v súčasne platnom znení podľa § 36 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 1
stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania, dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 36 ods. 4 v spojení s § 61 ods. 4
stavebného zákona neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou. Súčasne na
prerokovanie predloţenej ţiadosti podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 3 stavebného zákona
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou stavby na deň
3. mája (štvrtok) 2012, o 13,00 hod.,
so zrazom účastníkov konania pred Obecným úradom v Motešiciach na Machnáčskej ul. č.
288.
Účastníci konania, môţu svoje námietky k ţiadosti o stavebné povolenie uplatniť
najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môţu svoje
stanovisko oznámiť dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa
predpokladá, ţe so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý orgán
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na základe jeho ţiadosti predĺţi lehotu
pred jej uplynutím. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca
predloţiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Stavebník ku konaniu pripraví stanovisko Obvodného úradu dopravy ciest
a pozemných komunikácií v Trenčíne a Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne a
Trenčianskeho samosprávneho kraja k umiestnenie inţinierskych sieti na pozemku cesty.

Bc. Miloš M I Č E G A
vedúci úradu

Doručí sa :
1. Juraj Jando, Motešice 144, 913 26 Motešice
2. Jana Jandová, Motešice 144, 913 26 Motešice
3. Oľga Jandová, Motešice 144, 913 26 Motešice
4. Adela Smolková, Motešice 159, 913 26 Motešice
5. Augustín Richtárech, Motešice 243, 913 26 Motešice
6. Eva Staňová, Motešice 162, 913 26 Motešice
7. Viola Sivčáková, Okruţná 1441/60, 020 01 Púchov
8. Karol Smolka, Motešice 141, , 913 26 Motešice
9. Ing. Ivan Mokráň, Svinná 31, 913 24 Svinná
10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
11. m & k service, Ing. Igor Gunár, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Na vedomie :
- Obvodný úrad ŢP v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
- Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne, Nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín
- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 811 01 Bratislava
- SPP- distribúcia a.s., LC Nové Mesto, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto n/V
- Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 01 Ţilina
- Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., Ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín
- Obec Motešice, starosta obce
- a/a

Vyvesené dňa : .................... 2012
Zvesené dňa

: .................... 2012

...........................................
podpis a odtlačok pečiatky

