MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo: OV/704/2017/1891/DL

Tel. kontakt: 032/6509647

V Nemšovej, 25.09.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu o začatí územného konania
a nariadení ústneho konania stavby ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“ vydanom
Mestom Nemšová dňa 10.08.2017 pod číslom OV/704/2017/1665/DL, s možnosťou
účastníkov konania vyjadriť sa k nim.

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 v nadväznosti na § 33 ods. 2 Zák. č. 71/1967 o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok)
upovedomuje
účastníkov územného konania stavby ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“, navrhovanej
v obci Nemšová, k. ú. Nemšová, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3281, 3288
navrhovateľa Ing. Radoslava Krchnávka, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová, že k
oznámeniu o začatí územného konania a nariadení ústneho konania stavby ,,SO Prístup na
pozemok (roľu) Nemšová“, zo dňa 12.07.2017 číslo OV/704/2017/1665/DL bola Mestu
Nemšová dňa 11.09.2017 doručená námietka účastníka konania Spoločenstva bývalých
urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkového spoločenstva, Ul. Školská č. 18B, 914 41
Nemšová v znení :
cit.: So stavbou v rámci územného konania súhlasím za predpokladu splnenia týchto
pripomienok: Zabezpečenia a umožnenia prístupu na pozemok parc. č. 3289 z budúcej
prístupovej komunikácie navrhovateľa.,,... koniec cit…
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Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva účastníkom územného
konania možnosť písomne sa vyjadriť k uvedenej námietke, v lehote najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
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

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová
2. Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo,
Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová
3. Spoluvlastníci pozemku registra C KN parc. č. 3289 v k. ú. Nemšová – verejná
vyhláška
4. Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 821 08 Bratislava

