OBEC R A D O Ľ A
Č.j. 236/2017-01

V Kysuckom Novom Meste dňa 22.11.2017

Vybavuje : Ing. Vachálková
Tel.: 041/ 433 9350

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC : Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Obec Radoľa, 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
noviel a doplnkov začína konanie o dodatočnom povolení stavby:
„ Novostavba rodinného domu a kanalizačná prípojka“ , na pozemku KN C 2484/63
v katastrálnom území Radoľa stavebníka : Mgr. Michal Palica bytom ČSA 1302/39,
024 04 Kysucké Nové Mesto a Dana Palicová bytom 023 36 Radoľa č.s. 180 podľa § 88a
stavebného zákona.
O začatí konania Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny
poriadok/, v znení neskorších zmien a doplnkov upovedomujeme za účelom prerokovania
tejto veci sa ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním stanovuje na deň

12.12.2017 /utorok/ o 08.00 hod.
s miestom stretnutia pozvaných na tunajšom stavebnom úrade so sídlom Družstevná
1052, Kysucké Nové Mesto / v budove Hasičskej stanice, Kysucké Nové Mesto, I. poschodie
č. dverí 224/.
Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Kysuckom
Novom Meste, pred dňom ústneho pojednávania ,alebo počas stránkových dní (ponde1ok,
streda a piatok) a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
konaní inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote
neoznámi svoje stanovisko k stavbe, predpokladá sa , že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

-2Toto oznámenie
sa oznámi ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
v zmysle §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce
Radoľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

...................................................

Zvesené dňa :

....................................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie alebo zvesenie:

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
1. Mgr. Michal Palica, ČSA 1302/39, 024 04 Kysucké Nové Mesto
2. Dana Palicová , 023 36Radoľa č.s. 180
3. Žaneta Červeníková, 023 36 Radoľa č.s. 107
4. Ostatným účastníkom konania- neznámym vlastníkom pozemku KN C 2484/2
v katastrálnom území Radoľa – verejnou vyhláškou
5. HEAD STUDIO s.r.o., 010 01 Mojš 132 /projektant/
6. PPV consulting s.r.o., Milošova 5149, 022 01 Čadca /dodávateľ/
Dotknutým orgánom:
7. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina
8. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
9. SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47Žilina
10. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
12. Obec Radoľa, 023 36 Radoľa č.4
Kópia : spis

Co :
Obec Radoľa,
spis

