
ýn l'f,''ĺ

oBEC KLoKoČov
023 22 Ktokočov č. 962

YÝst.742l2olglČa
Vybavuje: Cavajda

V Klokočove 25.7.20|9

opľava chyby v písanĺ.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 117 zék. č:.5011976 Zb. o

územnom planovaní a stavebnom poriadku /stavebný zikon/ v znení neskoľších noviel a

doplnkov vydal dŤn22.7.2019 stavebné povolenie pre stavbu,,Novostavba rodinného domďo,

na_pozemku parc. č. CKN 5755/9 v k. ú. Klokočov, stavebníkov ,,Ing. Radoslav Horčičák,

Klokočov, ] a Mgr. Andrea Horčičáková, Klokočov ''
obec Klokočov v písomnom vyhotovení stavebného povolenia v podmienkach pľe

umiestnenie a uskutočnenie stavby v bode 6. podmienok uviedla, že:

Stavba RD bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej pľílohu

ľozhodnutia, od hĺanice S pÍtľc. č. CKN 5755lrc bude umiestnená 3,500m, od hľanice s parc.

č. CKN 575518 bude umiestnená 8,67Om, od hľanice s prístupovou. komunikáciou bude

umiestnená 10,490m.
obec Klokočov v súlade s $ 47 ods.6 zák. č).7111967 Zb. o správnom konaní v zneni

neskoršíchpredpisov 
opravuje

uvedené znenie nasledovne:
Stavba RD bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu

rozhodnutia, od hľanice S parc. č. CKN 5755lrc bude umiestnená 3,500m, od hĺanice s paÍc.

č. CKN 575518 bude umiestnená 8,670m, od hľanice s prístupovou. komunikáciou bude

umiestnená 7,000m.
odstupová vzdialenosť stavby od hranice s prístupovou komunikáciou bola zosúladená

s podmienkami súhlasného vyjadrenia okresného uradu Čaďca, odboru staľostlivosti o
životné prostredie zo dŕf- 1 9. 1 0.20 1 8, č. oU-CA -osZP l20l8l0 1 1 65 6-004.

ostatné časti stavebného povolenia ostávajú nezmenené.
Toto oznámenie o oprave chyby vzniknutej pri vydávaní stavebného povolenia tvorí

jeho neoddelitel'nú súčasť
U.Br

I

vue0 Í1

\/ň

lj
\ ď

--
J"I

Jana Foldinová
staľostka obce

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Ing. Radoslav Horčičák, Klokočov,
2. Mgr. Andľea Horčičáková, Klokočov
3. Ing. Milan Kožák, Podvysoká,
4. Ing. Jĺĺn Cerveník, Tuľzovka,
5. Ing. Jaľoslav Polka, ŽíLina_ Vranie,
6. LýdíaMajáková, Klokočov,
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Dotknuté oľgány :

1. Stredoslovenská distľibučná , a. s. Žilina, Pri Rajči alke 292718
2. okľesný uľad Čadca, odboľ starostlivosti o životné pľostredie, Palárikova
3. okresný úľad, Pozemkoqý a lesný odbor, Čadca, Palarikova č. 95
4. Hydromeliorácie š. p. Bratislava, VrakunskáZ9
5. obec Klokočov, staľostka obce

ostatným účastníkom konania sa opľava chyby v písaní doručuje v súlade
sustanovením $ 26 ods.2) zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou,
vyvesením opravy chyby v písaní na dobu 15 dní na uľadnej tabuli obecného uradu v
Klokočove.

Táto oprava chyby v písaní musí bý vyvesená po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,
posledný deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VWESENE oŇa: }6,0ĺ. lrlq ZVESENE DŇe: ...

Pečiatka a podpis orgiĺnu, ktoľý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04ll4358ll0' kl. l6 - kniŽnica

Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáľeň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041i4358338

Tel. 04ll4358l10, kl. 17 _ úsek
daní a polhohospodárstva

dale@klokpcov.sk.sk
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LEGENDA:

VŠ_Vodom má šgchlá

RE-Rozvád2áč el kkomerov

RP-DomoV lozvádzáč

sPP2_Hlavné poislky EP Umieslnené na bel novom el kr.slipe

Rš_Revlzná tánátizáčná šäďlá

so_os_ Navíhováné oplolenie . ď.prcjekl oplol nia

UPOZORNENIE:
_ Ped afulím W ptäc Vytičjf podzemné ved.nis v t6se vtopU

a v niesbťn icn vrk't l@paľ ručne s d},šeno! opahostbu

aby nedošlo k ich poškodeniu

PRoJilÍ PRE SŤÁWBNÉ PovoLENlE

sG01-Nawhovaná novoslavba íodinného domu. 7aslev6ná plocha149'65 m2

so-02_Elékhcká prlpojka _ viď'prcjekl el kldckej pripojky

sGo3-KánáIizačná pilpolka á žumpa _ viďprci kl kP á žUmpy

so-o4-Vodovodná prĺpojka _ ď.prcjekl VP

Píis|upová komlnjkáciá cKN 5903/í @z cKN 5899/4.6983/5.5755E0

6979/2

^Prcjekcia slavieb

Novoslávba- íodinnéhÓ domÚ

so{|i. B e sc 
"ek 

!{oli!d . s{}erd'.M !ĺdlá''!llrt
9

3

ilt


