
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Č.j.220/2018 Zborov nad Bystricou, 07.03.2018

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

Dňa 01.03.2018 podal navrhovateľ -  Mesto Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 v zastúpení 
Ing.Jozefom Grapom, primátorom mesta, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Krásno nad Kysucou -  rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne 
a extraviláne v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len 
stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného 
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Krásno nad 
Kysucou -  rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne 
v k.ú.Krásno nad Kysucou.

Súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň

27,marca 2017 o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na MsÚ v Krásne nad Kysucou v zasadacej miestnosti.

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 
stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie uplatnenie námietok a pripomienok sa 
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 
s umiestnením stavby súhlasia.



Ak niektorý dotknutých z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný 
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, 
ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej 
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 42 odst.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.

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 sa :
Mesto Krásno nad Kysucou, Ing. Jozef Grapa, primátor mesta 

Dotknutí:
SPP a.s,Závodská cesta 26/2949, Žilina
SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
Slovák telekom, a.s.RCSI, Poštová 1,010 01 Žilina
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Telefonica02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85 101 Bratislava
Orange Michovský, s.r.o. OC 2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 91, Čadca
Správa ciest ŽSK,Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 
Čadca
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

<tíOp. Jlt

m BycU I b ľP>n®

PaedDr. Juraj Hlavatý 
Starosta obce



Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 
odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad Kysucou a Obecného úradu v Zborové 
nad Bystricou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, 
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA ZVESENÉ DŇA:

MESTO
KRÁSiNO M AD KYSUCOU

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie


