
oBEC KLoKočov
023 22 K|okočov č. 962

C. j.:Výst. 956/20l9lCa
Vybavuje : Cavajda

V Klokočove 11.10.2019
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eného územného a stavebného konania a naľiadenie ústneho

Royď office s. r. o. Bratislava, Hattalova 12, v zastupení CTP Gľoup S. r. o
Podvysoká 208, podala návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Rodinné domy
Klokočov - Hlavice" na pozemkoch paľc. č. CKN 655612,655711,655712,655713,655714,
6558, 6559 v k. ú. Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný urad, podl'a $ l17 zál<ona č. 5011976 Zb.
o územnom planovaní a stavebnom poriadku v platnom znení lstavebný zákon/ v súlade
s ust. $ 36 39a a $ 6l stavebného zžkona oznamuje začatie spojeného územného
a stavebného konania všetkým zniámym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na
pľeľokovanie návľhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

13.11.2019 o 8,30 hod.

na obecnom urade v Klokočove

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom urade počas uradných dní,
najneskôr však pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada.

Y tej istej lehote oznŕmlia svoje stanoviská aj dotknuté z orgény, inak sa v zmysle
$ 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hl'adiska ním sledovaných záujmov
súhlasia. Ak niektorý z dotknutých orgánov potľebuje na ľiadne posúdenie náwhu dlhší čas,
stavebný urad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predízi.

Podľa $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoľé neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli bý'.

Ak sa niekto4ý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktoľý sa nechá zastupovať.
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Jana Foldinová
starostka obce
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Doľučuje sa účastníkom konania:
1. Royaloffice s. r. o. Bratislava, Hattalova l2,v zastúpení CTP Gľoup s. ľ. o

Podvysoká 208
2. Ing. arch. Juraj Karásek, Bratislava, .

Dotknuté oľgány :

1. Regionálny urad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156
2. ORHaZZ Cadca, A. Hlinku 4
3. okresný uľad, odbor staľostlivosti o životné prostredie Čadca, Palaľikova 91

/ŠopaK, ŠoV, oo, oI'V
4. okľesný urad, odbor dopravy a PK Čadca, Palárikova 91
5. MV SR oR PZ, okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977125
6. Stľedoslovenská distribučná a. s. Žilina, Pri Rajčianke292718
7. okľesný úrad, Pozernkovy a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
8. obec Klokočov, starostka obce

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zál<ona č.7I/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na uľadnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoý vyveseniaje dňom doľučenia.

VWESENE DŇA: /+ l0 u/q ZVESENE DNA: ....

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl. 12 - starosta
Tel. 041/4358110, kl. 16 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 041/43581 t0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. 13 -matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04ll43581l0' kl. 17 _ úsek
daní a polhohospodarstva

dane@klokocov.sk


