OBEC TURČOK
Turčok č. 2, 049 18 Lubeník

Obec Sirk
Sirk 71
049 64 Sirk
a podľa rozdeľovníka

Váš list značky/zo dňa
27.07.2020

Naša značka
SP/56/2020

Vybavuje/linka

Turčok
27.07.2020

VEC
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou
Obec Turčok, stavebný úrad na základe určenia číslo KSUBB-2009-273/305-1-OŠSS-Sl
zo dňa 11.02.2009 Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici a v zmysle § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších
predpisov, v súlade s ustanoveniami § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, súčasne
n a r i a ď u j e
ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň
27 . au gus ta 2 0 20 o 1 0:0 0 hod .
za účelom prejednania návrhu stavebníka Obec Sirk, 049 64 Sirk č. 71, IČO: 00328812, o vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie vodovodu Sirk“, na pozemkoch
parc. č. KN-C 622/8, 622/7, 622/2, 590/2, 608 a 615/2 v katastrálnom území Sirk.
Stretnutie účastníkov konania bude na obecnom úrade v Sirku.
Dňom podania návrhu stavebníka na tunajšom úrade bolo začaté konanie. Do podkladov
rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade a pri ústnom jednaní. Upozorňujeme účastníkov
konania a dotknuté orgány verejnej správy, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri
ústnom konaní, lebo inak sa k nim neprihliadne. Ak niektorý z účastníkov konania sa nechá
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka
konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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 Obci Sirk a zverejní spôsobom v mieste obvyklým.
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