Obec Bžany
Č.j. 2021/65
Stropkov 29. 03. 2021
Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, Ul.
Hviezdoslavova 7, Tel. 054 4795699, Bc. Regrutová Anna
Verejná vyhláška
Vec:
Mgr. Peter Mihalík, Janka Kráľa 1004/4, Stropkov
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata “
- oznámenie o začatí stavebného konania
Dňa 29. 03. 2021 bola na obci Bžany zaregistrovaná žiadosť Mgr. Petra Mihalíka, bytom
Stropkov o vydanie stavebného povolenia stavby „Rekreačná chata“, na pozemku parc.
č. KN 117/37 v k.ú. Valkov v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Uvedeným dňom
bolo začaté konanie.
Obec Bžany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení jeho noviel, postupujúc v súlade
s ust. § 37 a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom
konania v súlade s ust. §-u 61 ods. 2 stavebného zákona s upustením od ústneho
pojednávania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, s prihliadnutím na
pandemickú situáciu COVID-19 a protipandemickými opatreniami vlády SR, v súlade s ust.
§ 61 ods. 3 stavebného zákona určuje lehotu do 13. 04. 2021 vrátane na možnosť uplatnenia
námietok k povoľovanej stavbe, ktoré možno podať obci Bžany prípadne na Spoločnom
obecnom úrade pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, Hviezdoslavova 7 (budova
býv. Agrostavu) 2. poschodie č. dv. 211.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade denne 7.30 – 15.00 hod.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr
do uvedeného termínu, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v
zmysle § 61 ods. 5) stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Ladislav Vrabeľ
starosta Obce Bžany
Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bžany.
Vyvesené: 29.03.2021

Zvesené:

