
Spisové číslo: Výst. 2011/02429-TR1-A/10         V Púchove  29.07.2011
Vybavuje: Ing. Kováčiková č.t. 042/4650846

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ...........................................................................

O z n á m e n i e
o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

VEREJNOU  VYHLÁŠKOU 
___________________________________________________________________

      Na návrh  Petra Peclerová, I.Krasku č. 487/8, Púchov  bolo na tunajšom stavebnom 
úrade Mesta Púchov dňa 28.07.2011 začaté územné konanie o umiestnení stavby "Rodinný 
dom o 1 b. j. - novostavba “  na pozemku parc.č.  KN 243/39 registra „C“ v katastrálnom 
území Horné Kočkovce.

       Mesto Púchov,  ako príslušný stavebný úrad podľa ust.  § 117 ods.1 zákona č. 
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  /stavebný  zákon/  v  znení 
neskorších predpisov,  v súlade s ust.  § 36 ods. 4) cit. stavebného zákona oznamuje začatie 
územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne 

nariaďuje

na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

31  . augusta 2011 / streda/ o 8,30 hod.  

s  o stretnutím na Mestskom úrade v     Púchove, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov   
(prízemie, č.dv.7) a následne na mieste stavby.

       Účastníci  konania môžu do podkladov rozhodnutia  nahliadnúť pred dňom ústneho 
pojednávania na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, Púchov  /prízemie, 
č. dv 7 v stránkové dni: pondelok, streda, piatok/ a pri ústnom konaní.

        Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 
konaní,  pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne.  V rovnakej  lehote oznámia 
svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol 
vyrozumený  o  začatí  územného konania,  neoznámi  v  určenej  lehote  svoje  stanovisko  k 
navrhovanej  stavbe,  má  sa  za  to,  že  so  stavbou  z  hľadiska  ním sledovaných  záujmov 
súhlasí.

       Podľa ustanovenia § 42 ods.4/ cit. stavebného zákona sa v odvolacom konaní 
neprihliada  na  námietky  a pripomienky,  ktoré  neboli  uplatnené  v prvostupňovom 
konaní  v určnej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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       Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca predloží písomné 
plnomocenstvo s overeným 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 mesta, obce  spôsobom v mieste obvyklým.

                                                                                  
                                                                                         Mgr. Marián MICHALEC

                                                                                           p r i m á t o r mesta

_________________________________________________________________________
Oznámenie  bude  vyvesené  po  dobu  15  dní na  úradnej  tabuli  mesta  Púchov  a iným 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači,  rozhlase alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Oznámenie sa doručí :
1. Navrhovateľ: Petra Peclerová, I.Krasku č. 487/8, Púchov
2. Projektant: Ing.Miloš Pecho, Nimnica č. 167
3. Mesto Púchov, odd.BP, dopravy , CR a služieb
4. Mesto Púchov, odd. výst., ÚP a ŽP – Mgr. Knížatová
5. Mesto Púchov - architekt mesta - Ing. arch. Šicová
Vlastníci susedných nehnuteľností:
6. František Kucej, Trenčianska č. 1303/16, Púchov – parc.č. KN 243/40
7. Rudolf Kucej, Vajanského č. 141/13, Púchov – pac.č. KN 243/40
8. Jaroslav Harvánek, M.Kukučína č. 1646/3, Beluša – parc.č. KN 243/40
Dotknuté orgány:
9. Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova č.1, Trenčín
10. Slovak telekom, a.s. Bratislava, Poštová č.1, Žilina
11. Orange, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
12. UPC Broadband Slovakia  s.r.o., Kyjevské námestie č.6, 974 05 Banská Bystrica
13. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
14. Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
15. SSE-D, a.s. Žilina, Ulica Republiky č.5, 010 47 Žilina
16. SPP - D, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
17. PVS, a.s. Nová č.133, Považská Bystrica
18. Obvodný úrad ŽP Považská Bystrica
19. Obvodný úrad ,odbor CO a krízového riadenia Pov.Bystrica
20. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, Považská Bystrica
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Považská Bystrica
22. CO/TU !

- Stavebný  úrad  oznamuje  začatie  územného  konania  verejnou  vyhláškou,  nakoľko 
účastníci konania alebo ich pobyt nie je známi (§ 36 ods.4 SZ). 
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