
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

C.j. 732/2017 Zborov nad Bystricou, 03.07.2017

O z n á m e n i e

o začatí územného konania podľa § 36 odst.l zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho 
pojednávania s miestnym zisťovaním

Na žiadosť stavebníka Mesto Krásno nad Kysucou, ul.l.mája č. 1255, 023 02 Krásno nad 
Kysucou v zastúpení Ing. Jozefom Grapom -  primátorom mesta, Obec Zborov nad Bystricou, 
ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského stavebného úradu v Žiline podľa § 
119 odst.3 zákona č.417/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon č.50/76 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 stavebného 
zákona oznamuje začatie územného konania k umiestneniu stavby

„Chodník pre peších v Zákysučí“

na pozemku p.č.KNC 3557/13 v k.ú.Mesta Krásno nad Kysucou a súčasne na prerokovanie 
žiadosti nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

20.júla 2017 o 10.00 hod.

na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, v zasadacej miestnosti.

Predmetom územného konania bude umiestnenie chodníka pozdĺž cesty III/2014 
v k.ú.Krásno nad Kysucou.

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade počas úradných 
dní, najneskôr však pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky 
a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje 
stanoviská neoznámia podľa § 36 odst.3 stavebného zákona má sa za to, že z hľadiska ním 
sledovaných záujmov s umiestnením stavby súhlasia.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný 
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Podľa § 42 odst.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Doručuje s a :
1. Mesto Krásno nad Kysucou -  Ing.Jozef Grapa, primátor mesta

Dotknutí:
SSE a.s., Republiky 5, Žilina
SPP a.s. -  distribúcia, závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina 
SeVaK a.s.Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, Čadca 
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
Úrad ŽSK, Odbor dopravy a CH, Komenského 48, 011 096 Žilina 
Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, Dl, Palárikova 91, Čadca
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, Čadca

OBEC  ®
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PaedDr.Juraj Hlavatý 
Starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zák. č. 71/67 Zb. o 
správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní 
pred konaním miestneho zisťovania. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka a podpis:
ZBOROV NAD BYSTRICOU


