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A UPUSTENlE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANlA
Stavebník: Obec Strečno zastupená staíostom Bc.Dušanom Štadánim, IČo 0032164s,
Sokolská 48'7,013 24 Strečno (ďalej len ,.stavebník") podal na špeciálriom stavebnom úrade
žiadost' o r,ydanie stavebného povolenia na stavbu:

,,Chodník pri ceste III/208? obci Strečno - Il.etapa"
SO 01 Chodník
SO 02 Dažd'ová kanalizácia
na pozemku register ,,C" parc,č.líniovástavba v k.ú,Strečno.Uvedenj,rn dňorn bolo začaté
stavebné konanie.
Obec Strečno, ako pdslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie podía §3a ods.4 zákona ě.1351196I Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskoršich predpisov a § l2O zákona ě.5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadk-u v znení neskoršíchpredpisov (stavebný zákon) a zákona ě.41612001 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orginov štátrrej správy na obce a vyššieúzemnécelky, v
zmysle § 61 stavebného zákona oznamuj e začatte stavebného konania dotknutýrn orgánom
a znártym účastníkomkonania, av zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upúšt'aod
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú dobre známe pomery staveniska
a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúderrie navrhovanej stavby.
V zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci
konania móžu svoje námietky uplatniť najneskór do 7 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
V zmysle § 6l ods.l stavebného zákona sa neprihliada na pripomienky a námietky,
ktoré boli alebo mohli by uplatnerré v územnom konani alebo pri prerokúvaní územného
plánu zóny.
Zrrrysle § 61 ods.4 stavebného zákona pri línior"ých stavbách alebo v odóvodnených
pdpadoch aj pri zvlášt' rozsiahlych stavbách, stavbách s veťkým počtom účastnikovkonania
stavebný úrad upovedomi účastníkovo začati stavebného konania verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, pdpadne ústneho pojednávania, a ak sa
nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podťa odseku 3.
V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povirrné oznámit' svoje
stanovisko v rovrrakej lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje námietky účastníci}onania. Ak
niektorý z otgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhši čas, predlži stavebný
úrad na jeho žiadosťlehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predlženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za Io, že so stavbou z hl'adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
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V zmysle § 3 ods.2 zákona č.71l1967 o správnom konaní, (správny poriadok) v znení
neskoršíchpredpisov, pri nahliadnutí do podkladov, alebo Ira požiadanie, stavebný úíad
účastníkornkonania, zúčastnen}mosobám, ktorych sa konanie týka, posk}tne pomoc
a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
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Tento dokument sa doručuje verejnou lryhláškou v zmysle § 61 ods.4 zákona
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskoršíchpredpisov a rxwesí sa na dobu l5 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke
správneho orgánu Obec Strečno, Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Dátum r 1lesenia

Pečiatka a podpis:

:

Dátum zvescnia

:

Pečiatka a podpis:

sO]ícjs

Doruči sa:
Obec Strečno, Sokolská 487, 0l3 24 Strečno
Účastníkom stavebného konania, tj. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k
pozankom a stavbám na nich wátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byt stavebnj,rn povolením priamo dotknuté verejnou vylrláškou v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona

1.
2.

Na vedomie:
Obec Stráňavy, Májová 336,013 25 Shriňavy
OPS Strečno s.r.o., Sokolská487,013 24 Strečno
oRHaZZ, Námestie požiamikov 1, 010 01 Žilina
oÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, vysokoškolákov 8556/338,010 08 Žilina
OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, Vysokoškoiákov 8556/338, 010
08 Žilina
OÚ Žilina -odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, Vysokoškolákov 8556/338,010

3.
4.
5.
6.
1.

S.
08 Žllina
9. OÚ Žilina-odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/338, 0l0 08 Žilina
10. OÚ Žilina - pozemkový a 1esný odbor, Vysokoškolákov 8556/33E}, 01O 08 Žilina
1. OR PZ SR - ODI, VeLká Okužná 31,,0l0 75 Zilína
12. Krajský pamiatkový urad, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,8I'7 62 Bratislava
14. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 292718,010 47 Žillna
l5, SPP-D a.s., Mlynské nily súp . ě. 44, 825 l 1 Bratislava
16. SEVAK a.s., Bórická cesta súp, č. 1960, 010 57 Žllií:.a
17 .
Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žllitla
l8. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834,921 80 Piešt'any
19. spis
1

