MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2018/819/02921/001-La
Vo Svite dňa 10. 04. 2018

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška

Stavebníčka ..................................................................................... podala dňa 28.03.2018
na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Novostavba rodinného
domu" na pozemku parc. č. 451/549 s prípojkami na pozemku parc. č. KN - C 451/102
v k. ú. Svit. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie, ktoré bolo
spojené podľa § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o jednoduchú
stavbu.
Mesto Svit, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného
zákona oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného
územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania. Pretože stavebnému
úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť s podkladmi a dokumentáciou poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona
sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu
ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade vo Svite – Mestský úrad vo Svite,
ul. Hviezdoslavova 268/32 (č. tel.: 052/78 75 115). Účastníci konania môžu svoje námietky
uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje
stanovisko neoznámia, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Vyvesené dňa: ..........................
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