MESTO NEMŠOVÁ
Mestský úrad v Nemšovej, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
__________________________________________________________________
Číslo:
OV/934/2021-2/BL-8138

Vybavuje/kontakt:
Ing. Blašková/0918876665

Nemšová
22.10.2021

Verejná vyhláška
Vec: Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa §69, 61
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebník Mesto Nemšová, v zastúpení primátora mesta JUDr. Miloša Mojta, Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová, IČO: 00311812 požiadal dňa 06.10.2021 o predĺženie platnosti stavebného
povolenia vydaného mestom Nemšová pod číslom OV/753/2019-3/BL-2491 zo dňa 01.10.2019,
právoplatné dňa 17.10.2019, ktorým bola povolená zmena dokončenej stavby s názvom
„REKONŠTRUKCIA MK SLÁDKOVIČOVA V NEMŠOVEJ“, v obci Nemšová, k. ú. Nemšová
na pozemkoch registra C KN parc. č.: 799, 798, 2476, 814/1, 814/2, 825/5, 800, 824/4, 825/11.
Predĺženie platnosti stavebného povolenia sa navrhuje do 01.10.2023.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na zmenu
dokončenej stavby.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 3a ods. 5 zák. č. 135/1961
Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a §
16 a § 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky
oznamuje
začatie konania o predĺžení stavebného povolenia dotknutým orgánom a účastníkom konania,
a súčasne u p ú š ť a v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho
konania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie.
Účastníci konania si môžu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky
k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 a to
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude na ne
prihliadať.

Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade
v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok,
streda, piatok), alebo u stavebníka: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová.

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
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Mestský úrad v Nemšovej
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Doručí sa:
1. Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Účastníci konania – doručenie VV (veľký počet účastníkov konania)
Dotknuté orgány – doručenie VV

