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Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania.
Navrhovateľ Mgr. Anna Polomová rodená Daňová, Mládežnícka č. 25, 914 41 Nemšová
požiadal dňa 16.05.2018 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „1
box garáže v bloku č. I. Nemšová - Uličky “ v obci Nemšová k. ú. Nemšová na pozemkoch
registra C KN parc. č.: 975/8, 975/303, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestským
národným výborom – odborom výstavby a miestneho hospodárstva v Nemšovej v roku 1990.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona
č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej
len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, k predloženému návrhu v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona n
a r i a ď u j e ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 26.06.2018 t. j. v utorok o 09.00 hod.,
so stretnutím na mieste stavby, Garáže - Uličky, Ul. Školská, Nemšová.
Do podkladov kolaudačného konania možno nahliadnuť na Mestskom úrade Nemšová,
stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4, Nemšová počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok),
alebo u navrhovateľa Mgr. Anny Polomovej, Mládežnícka č. 25, 914 41 Nemšová resp. pri
ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a stanoviská
uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od
nasledujúceho dňa po vyvesení.
Ing. František B a g i n
primátor mesta
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli
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Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:
Navrhovateľ:
1. Mgr. Anna Polomová, Mládežnícka č. 25, 914 41 Nemšová
Účastníci konania:
2. Práv. nástupcovia po nebohom Vladimír Škola posledne bytom Nemšová, Športovcov č. 24,
914 41 Nemšová – verejná vyhláška
3. Štefánia Školová, Športovcov č. 24, 914 41 Nemšová

