obec Staškov

Ul. Jozefa Kľonera č.588,023 53 Staškov
č.j Výst-S2 02I l 47

V Staškove, dřn 26.04 2021

lP.7 5 I

Vybcuuje ; Mgľ. Štbovťl
miroslava. strbova@staskov. sk

oZNÁMENIE

o zaćatí spojeného konania a upustenĺe od miestneho šetľenia a ústneho rokovania

Żiadatel': Maľec Pavol, Tuľzovka
V zastúpení VančíkováSoňa,
ZborovlBystricou č.
podal dňa 11.12.2020 na tunajšom stavebnom úrađeŽiadost' o vydanie
stavebného povolenia pre stavbu:,, Rodinný dom ,' na paľcele CKN č,. 5762110, 5763 v k.ú.
Staškov.
Uvedeným dňom bolo začatéspojené uzemné a stavebné konanie.
objektová skladba :
So 01 Rodinný dom na parcele CKN č'. 5762110,5763
So 02 dvojgaľáž CKN č.5763
So 03 NN pľípojka CKN č.. 5762110,,5763,5761 ( EKN č. 996511\, CKN ć. 5760tl,5760t2
So 04 vodovodná pľípojka CKN ć. 5762110,5763,576219 ( EKN č.9965t1,997011), CKN č. 5759
( EKN č'. 9970/I,9969/1, 9967) CKN č. 5761 ( EKN č. 9965/1), št. cesta 11112026 Staškov _

Klokočov
so 05 kanalizačná prípojka CKN č,. 5762110, 5763, 576219 ( EKN č. 9965tt, 9970/1), CKN č.
5759 ( EKN č. 9970/l, 9969ĺ1, 9967) CKN č,. s7 6| ( EKN č. 9965/1), ), št. cesta 11112026 Staškov Klokočov
So 06 spevnené plochy CKN č..5762/10,5763,576012

obec Staškov ako príslušnýstavebný úľadv súlade s $33 ods.Z zákona č..7111967 Zb.
o spľávnom konaní oznamuje podľa $18 ods.3 zákonač).71/1967 o správnom konaní v spojení s ó1
$

v zneni neskoľšíchpredpisov zač,atie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy aznámym účastníkomsúčasneupúšt'aod miestneho šetrenia a od
ústneho rokovania.
Do podkladov rozhodnutia je moŽné nahliadnuť na tunajšom obecnom úľadev Staškove kažđý
piatok od 8,00 hod do 11,00 hod. . Účastníci konania môŽu svoje námietky k Žiadosti uplatniť
písomne ľesp. ústne najneskôľ do 18.05.202t v opačnom prípade nebuđúvzaté do úvahy. V
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté oľgány štátnej správy. Počas obdobia, keđyje
v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný alebo nuđzovýstav v súvislosti
s ochorením COVID-19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty a dodrŽiavať
opatrenie Úradu verejného zdľavotníctva SR v ohrození verejného zdravia č,. oLP/832612020 zo đňa
14.10.2020. odporuěame Vám dohodnút'si prípadne stretnutie anazetanie so spisu mailom na adresu
: miroslava.stľbova@staskov.sk, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol bý plne k dispozícií.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. od 01 .OI.2O2\ jena
uzemi SR vyhlásený tzv. lockdown vzmysle vyhl. č. I87|2O2I Úradu verejného zdľavotníctva
Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohľození verejného zdravia k ľeŽimu vstupu
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa uverejnené vo Vestníku Vlády SR, ročník
31 zo dňa I6.04.202t a v zmysle vyhl. č. 18612021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohĺození verejného zdravia kobmedzeniu prevádzok
ahľomadných podujatí uveľejnené vo Vestníku Vlády SR, ročník3I zo dňa 1ó.04.202I, vzmysle
Uznesenia vlády SR č.203 zo dř:n 16.04.202l k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl.5 ods.4
ústavnéhozákona č,.227/2002 Z'z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového Stavu, výnimočného
stavu a núdzovéhostavu v zneni neskoršíchpredpisov'
zák.č 5011976 Zb.(stavebný zákon)

Na pripomienky uplatnené po určenom termíne sa neprihĺiadą. Ak sa nechá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, musí pređloŽiťjeho zástupca písomnúplnú moc s overeným podpisom toho
účastníkakonania, ktoľý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenię má povahu veľejnej vyhlášky podľa $ 26 ods. 2 zákona č,. 7111967 Zb. o správnom
konaní. oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Staškov

i

Ing.Ladislav

Šĺ-ĺisko

starosta obce

Doľučuje sa:
Marec Pavol, Tuľzovka 7 v zastupení VančíkováSoňa, ZborovlBystricou ě. 'E
obec Staškov- staľosta obce
Ing. arch. Stráňava Radoslav, Čadca - okružná č,. lI2/18
ostatným účastníkomkonania vlastníkom pozemkov CKN ě. 576214 ( EKN č,.9979lI, 1O754l1),
CKN č' 5753/l( EKN č'997912), CKN č,. 576219( EKN ě. 9970/l, 9965ll) CKN ě. 5754( EKN
č,'997l/2), CKN ě. 5753/4 sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2 zákona č,.
7I/1967 Zb' o správnom konaní.
Na vedomie :
Strędoslovenská distribuěná a.s., Pri Rajčianke ě.2927 l 8, Żtlina
Slovak Telekom a.s., Poštov á č), Żilina
SPP _ distľibúciaa.s. RC Žilina Závodská cesta í2612949, Żi|lĺa
ENERGOTEL a.s., Miletičová č'7, Bratislava
Telefónica S lovakia s.r. o, Einsteinová č,.24, Bratislav a
orange Slovensko a.s. Pńevozská ě.6/A, Bratislava
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, NaZávaži č,.7, Ż1lina
SeVaK -a.s., Bôrická cęsta č. 19ó0' Żlhna
SC ŽSK, Závod, Kysuce , A.Hlinku č.2621, Čadca
obec Staškov - cestný správny orgán
okľesný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŻP, Palárikova č.91, Čadca
okľesný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor' Palárikova č.95, Čadca
Toto oznámenie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu' ktor.ý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

