OBEC LIPTOVSKÁ ANNA
Obecný úrad Liptovská Anna č. 20, 032 23 Liptovská Sielnica
číslo : 2014/07/01
Liptovská Anna, dňa 6. 5. 2014
tel. : 044/5597242

Oznámenie o začatí stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Mgr. Peter Mezovský, Rybany 460, 956 36 Rybany podal dňa 6. 5. 2014 na
obec Liptovská Anna – Obecný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
,,Rodinný dom´´, na pozemku parc.č. KN-C 215/1 a 216/2, k.ú. Liptovská Anna.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Liptovská Anna, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 61 stavebného zákona a § 5 zák. č. 608/2003 o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a nariaďuje ústne
jednanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
27. mája 2014 o 09.00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade v Liptovskej Anne.
Do dokladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade
počas stránkových dní /utorok, štrvtok/ a pri miestnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v oidvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňvomo konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. ak v určenej lehote
svoje stanoviská neoznámia, podľa § 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ivan Bella
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Liptovská
Anna po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
deň doručenia.

Vyvesené dňa 7. 5. 2014

Zvesené dňa

Ivan Bella
starosta obce

