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R. Bystré
28.12.2016

VEC
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov verejnou vyhláškou

Obec Ratkovské Bystré, na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici
č. KSUBB-2010-725/1123-1-OŠSS-Sl zo dňa 10.06.2010 a podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení jeho
neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania o umiestnení stavby, známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom verejnej správy, súčasne
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
26. januára 2017 o 10:00 hod.

za účelom prejednania žiadosti navrhovateľa Obec Ratková, o vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby „4 x 4 B.J. Ratková“ v Ratkovej, na pozemkoch v kat. území Ratková.
Stretnutie účastníkov konania bude v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Ratkovej.
Dňom podania žiadosti stavebníka na tunajšom úrade, bolo začaté územnné konanie.
Do podkladov podaného návrhu možno nahliadnuť na tunajšom úrade a pri ústnom konaní.
Upozorňujeme účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak dotknutý orgán štátnej správy, 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.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona
a doručí sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ratková a zverejní spôsobom
v mieste obvyklým.

Mgr. Dušan Bodnár
starosta obce

Vyvesené dňa: 28.12.2016

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

Podpis a pečiatka:
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