MESTO SVIT
Spoločný obecný úrad
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: UKSK/2018/01402/01757/01-JK

vo Svite dňa 19.03.2018

O Z N Á M EN I E
o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená
starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala dňa 28.02.2016 žiadosť na vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – nebytovej stavby - stavebné úpravy
budovy s.č. 202 za účelom vytvorenia stavby „Zberný dvor“ v časti, v ktorej sa nachádza
hospodárska časť stavby s.č. 202, na pozemku parc.č. KN C 3549/1, 3549/2 v k.ú. Ždiar.
Stavba má tieto stavebné objekty:
ELEKTRO:
SO 01 – Prekládka NN káblov
SO 02 - Prekládka VN káblov
ZBERNÝ DVOR:
SO 01 – Spevnená plocha
SO 02 – Prístrešok pre kontajnery a techniku
SO 03 - Kanalizačná prípojka splašková a dažďová
SO 04 – Schodisko so schodiskovou plošinou
Uvedeným dňom bolo podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona začaté spojené územné
konanie sa stavebným konaním, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu.
Mesto Svit, Spoločný obecný úrad Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien
(stavebný zákon) v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie konania
a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliada. Na
pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené pri prejednávaní územného plánu sa
neprihliada.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 60 ods. 5
stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade Mesta Svit, Spoločný
obecný úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, počas úradných hodín (pondelok,
streda, piatok).

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
Ždiar a mesta Svit po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou

