MESTO GBELY – stavebný úrad
Č.j. 3065/2018

Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely
V Gbeloch dňa: 5.4.2018

Vybavuje: Ing. Vrbňák

OZNÁMENIE
o začatí zlúčeného územného konania so stavebným apozvanie na ústne konanie
Žiadateľ: Stanislav Pecha, Kollárova 415, 908 45 Gbely
podal dňa 4.4.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
“ OPLOTENIE “
na pozemku reg. „E“KN parc. č. 3557/2, 3556, extravilán, v k.ú. Gbely, za ulicou Petroveská. Jedná
sa o ohraničenie časti pozemku oplotením, pozostávajúcim z drevených kolov zatlčených do zeme
a pletiva. Oplotená časť pozemku bude slúžiť na farmový chov divej zveri.
Uvedeným dňom bolo začaté zlúčené územné konanie so stavebným konaním.
Mesto Gbely, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 39a ods. 4 a § 61
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
oznamuje začatie zlúčeného územného konania so stavebným konaním dotknutým orgánom štátnej
správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
3.5.2018 (štvrtok) o9.00 hodine
so zrazom účastníkov konania – Mestský úrad Gbely, č. dverí 11 (stavebný úrad).
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť do dňa ústneho konania na tunajšom
stavebnom úrade a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o
stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V
rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61
ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Ing. Matej Vrbňák
Mesto Gbely, stavebný úrad
Doručí sa :
1. Stanislav Pecha, Kollárova 415, 908 45 Gbely
2. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gbely, Nám. Prof. Čárskeho 1, 908 45 Gbely
3. Ing. Ferdinand Válek, Prof. Čárskeho 278, 908 45 Gbely
4. Verejný oznam
5. Spis
Ďalej sa doručí:
Tel: 034/690 64 27

Fax: 034/690 64 23

e-mail: vystavba4@gbely.sk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 01 Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17, 905 01
Senica
7. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava

vyvesené: 5.4.2018
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zvesené: 20.4.2018
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