Obec

Divín

Obecný

úrad v Divíne

Číslo: 246/2019

V Lučenci 28.05.2019

Vybavuje: Mgr. Anderle if4333725

Oznámenie
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník 550 a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení ELPP s.r.o., Závodská cesta
4, Žilina podal dňa 28.05.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu

"11470 - Divín - medzi potokmi - rozšírenie NNK"
na pozemku parcelné číslo

KN C 1562/16,1356,
KN E 1571, 2622/1, 1577, 2480/1

katastrálne územie

Divín

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Divín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších noviel a predpisov,
oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou vo veci
predmetnej stavby a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliada.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej alebo predlženej
lehote svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v budove Mestského úradu v Lučenci, Ulica
novohradská 1, Lučenec /prízemie, Č. dverí 140/.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26
ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Divín.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.
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Vyvesené dňa:

J/.!i. 1011

Pečiatka a podpis:

Zvesené dňa:

Mgr. Pavel Dru 9 d a
starosta obce

Oznámenie sa doručí:
Stavebník:
1.

SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení ELPP s.r.o., Závodská

Osoby, ktoré majú vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom

vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
2.

cesta 4, Žilina

na nich vrátane

stavbám môžu byť územným rozhodnutím

susediacich

pozemkov

a stavieb, ak ich

priamo dotknuté:

Doručenie verejnou vyhláškou

Zodpovedný
3.

a

a stavbám

projektant:

Ing. Peter Podmanický,

ELPP s.r.o., Závodská cesta 4, Žílina

Dotknuté orgány:
4.

Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti

5.

Okresný úrad Lučenec - pozemkový

6.

ORHaZZ Lučenec

7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Správcovia inžinierskych
8.

sietí:

SSD a.s., Žilina

g.

SPP - distríbúcia a.s., Bratislava

10.

StVPS a.s., Banská Bystrica

11.

ST a.s., CSI Banská Bystrica

12.

Energotel a.s., Žilina

13.

Orange Slovensko a.s., Bratíslava

14.

02 Slovakia s.r.o., Bratislava

o ŽP /ochrana vôd, odpadové hospodárstvo,

a lesný odbor

v Lučenci

ochrana prírody a krajiny/

