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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Obec Šuja, 015 01 Šuja 1
podal dňa 18.4.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Novostavba skladu požiarnej techniky, Šuja parc.č.345/2
na pozemku register "C" parc. č. 345/2 v katastrálnom území Šuja.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Malá Čierna, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením §36 ods.1
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň
20. júna 2018 o 9.00 hodine
so stretnutím pozvaných Malá zasadačka, Mestský úrad , Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, úradné dni:
Po: 8.00-14.00, St: 8.00-16.00, Pi: 8.00-11.00).
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Tento termín ústneho jednania je opakovaný z dôvodu, že Obec Šuja opomenula povinnosť v zmysle zákona.

Jaroslav Koleda
starosta obce Malá Čierna

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
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Doručí sa verejnou vyhláškou : vlastníci susedných pozemkov

