Mesto Považská Bystrica - Mestský úrad, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Číslo: Odd.SP/8585/2019/4244/DG1-10
V Pov. Bystrici, dňa 04. 02. 2019
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 61
ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Jozef Jurkemík, Dolná Mariková 781, 018 02 Dolná Mariková v zastúpení
Inžiniering MH, s.r.o., Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková podal 13. 12. 2018 na
tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Riešenie spevnených
pôch pri existujúcom RD na parcele C KN 398/1 v k. ú. Považská Bystrica” na
pozemku parc. č. KN-C 398/1 v katastrálnom území Považská Bystrica. Uvedeným
dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Považská Bystrica ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného
zákona, oznamuje verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania,
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania, a pretože sú
mu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť obsahuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby u p ú š ť a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Mestskom
úrade v Považskej Bystrici, v kancelárii č. dv. 515, na 1. poschodí v stránkových dňoch
a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 04. 03. 2019, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko alebo požiadať
o predĺženie termínu dotknuté orgány v mieste stavby, inak podľa § 61 ods. 6
stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak sa nechá niektorý
z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

JUDr. Martin Šajtlava
vedúci oddelenia stavebného poriadku
Potvrdenie o verejnej vyhláške:
Vyvesená:
(podpis a odtlačok pečiatky)

Zvesená:

Vybavuje: Ing. Ľudmila Jakubcová,  042/4305 515

Doručovanie verejnou vyhláškou:
Účastníci konania:
1. Žiadateľ: Jozef Jurkemík, Dolná Mariková 781, 018 02 Dolná Mariková v
zastúpení Inžiniering MH, s.r.o., Hatné 197, 018 02 Dolná Mariková
2. Mesto Považská Bystrica, odd. nakladania s majetkom
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica
4. Milan Nabílek, Považské Podhradie 399, Považská Bystrica
5. Miroslav Ďurkovský, I. Krasku 249 / 3-11, Považská Bystrica
6. Danica Ďurkovská, I. Krasku 249 / 3-11, Považská Bystrica
7. Projektant: DAQE Slovakia, s r. o., Univerzitná 25, Žilina
8. Vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 242
Dotknuté orgány:
9. Mesto Považská Bystrica, odd. údržby a vnútornej správy
10. Mesto Považská Bystrica, odd. životného prostredia
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Považská Bystrica
12. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
13. OR HaZZ Považská Bystrica
14. Okresné riaditeľstvo PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát, 017 01
Považská Bystrica
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, J. Červeňa 34, 971
06 Prievidza
16. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
17. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, Považská Bystrica
18. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44B, Bratislava
19. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927, Žilina

