Mesto Veľký Šariš
oddelenie výstavby MsÚ vo Veľkom Šariši
Námestie svätého Jakuba č. 1, 082 21 Veľký
Váš list číslo / zo dňa
03.04.2012

Naše číslo
1008/2012

Vybavuje/linka
odd.výst. /051-7762691

Verejná

Šariš
Veľký Šariš
04.06.2012

vyhláška

Vec
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Peter SABOL, bytom ul. Šarišská č. 105, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš podal dňa
3.4.2012 na tunajšom oddelení výstavby žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:
„Prízemný rodinný dom nepodpivničený, bez obytného podkrovia, nezastrešené
parkovisko pre osobné motorové vozidlo, spojovací chodník, studňa s vodovodnou
a žumpa s kanalizačnou prípojkou a prípojky na TI mesta (elektrická NN prípojka)“,
nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KN-C 2053/308, katastrálne územie Veľký Šariš.
Mesto Veľký Šariš - oddelenie výstavby mestského úradu ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad v zmysle § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ako aj v zmysle § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmeny
a doplnku č. 237/2000 Z.z. (stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 36 stavebného
zákona oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu
ústne konanie a miestne zisťovanie
na deň

: 26. jún

2012

o 10,00 hod.

so stretnutím : na odd. výstavby Mestského úradu vo Veľkom Šariši, I. podlažie č. dv. 9.
Účastníci konania môžu v záujme ochrany svojich práv a právom chránených
záujmov námietky uplatniť, v zmysle § 42, ods. 4, najneskôr do 15 dní odo dňa vyvesenia
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli vo Veľkom Šariši, inak k nim nebude prihliadnuté.
Do podkladov možno nahliadnuť na oddelení výstavby Mestského úradu vo Veľkom
Šariši, I. podlažie číslo dverí 9 .

Ing. Mikuláš

DRAB

primátor mesta

Úradný záznam :
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli vo Veľkom Šariši

dňa . . 05.06.2012 . . . . . . .

.........................
pečiatka a podpis
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule

vo Veľkom Šariši

dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................
pečiatka a podpis

