Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá , e-mail:
obecnyurad@trencianskatepla.sk
tel. : 032/6591 311, fax: 032/6591 241
SU 1576/478/2017 AL
Vybavuje: Langr

v Trenčianskej Teplej dňa 28. 2. 2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.3 zákona č. 50(1976 Zb. v znení
neskorších predpisov a upustenie od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním
( §61 ods. 2 zákona č. 50/ 1976 Zb).
Stavebník Rastislav Púček, Jilemnického 341/39, 018 41 Dubnica nad Váhom podal dňa
27. 2. 2017 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“ v Obci Trenčianska Teplá,
m. č. Dobrá na pozemkoch parc. č. 595/3 a 595/4 v katastrálnom území Dobrá.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Trenčianska Teplá ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003
Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov
oznamuje
začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery v záujmovom území a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby
upúšťa
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním.
Účastníci stavebného konania môžu v zmysle §61 ods.1 stavebného zákona svoje námietky
a pripomienky k žiadosti o stavebné povolenie, uplatniť na Obecnom úrade, stavebný úrad
Trenčianska Teplá a to najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa
na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61
ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
pre prerokovaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny sa neprihliada.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade Obce Trenčianska Teplá
v čase úradných hodín alebo u stavebníka.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Doručí sa :
Stavebník :
- Rastislav Púček, Jilemnického 341/39, 018 41 Dubnica nad Váhom
Účastníci konania :
- Michal Vašíček, Dobrá 1114 914 01 Trenčianska Teplá
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Projat s.r.o., Ing. Tomáš Pecucha, SNP 70/30-48, 018 51 Nová Dubnica
- Ing. Jozef Sahaj, K Váhu 771/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
- Obec Trenčianska Teplá
- Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Na vedomie :
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
- Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- SPF, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín
- Obec Trenčianska Teplá
Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :
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