OBEC

PODHÁJSKA

Zdravotnícka 2, 941 48 Podhájska
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: 2017/116-05-B

V Podhájskej dňa 19.5.2017

Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania
(verejná vyhláška)

Obec Podhájska, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „Stavebný
úrad“) podľa ust. § 119 odsek 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný
zákon“) oznamuje, že navrhovatelia:
Ing. Ivan Lehoťák, Pod Tobolou 438/1, Nitra a Katarína Lehoťáková, Pod Tobolou 438/1,
Nitra

Podali dňa: 3.4.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby:
,,Predĺženie verejného vodovodu Podhájska“.
Parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností na ktorých sa stavba umiestňuje:
pozemky parc. registra „C“ KN č.1899/11 a 1915/73
Miesto stavby: obec Podhájska, katastrálne územie: Podhájska.
Dňom podania bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad v súlade s § 36 Stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania a pretože je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na
základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad upúšťa v
zmysle § 36 ods.2 Stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Pretože sa jedná o líniovú stavbu, Stavebný úrad v súlade s § 36 odsek 4 Stavebného
zákona oznamuje začatie územného konania účastníkom územného konania verejnou
vyhláškou.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky stavebný úrad
neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa
§ 36 ods. 3 Stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle § 42 odsek 5 Stavebného
zákona stavebný úrad nebude prihliadať v odvolacom konaní na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v budove
Mestského úradu v Šuranoch, Nám. hrdinov č. 1, č. dverí 19.

Ing. Vladimír Bakoš
starosta obce

Doručí sa:
verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Podhájska
v zmysle ust. § 36 ods. 4 Stavebného zákona – líniová stavba (právnickým a fyzickým
osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)
Na vedomie:
Ing. Ivan Lehoťák, Pod Tobolou 438/1, Nitra
Katarína Lehoťáková, Pod Tobolou 438/1, Nitra
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
Reg. úrad verejného zdrav., Slovenská 13, 940 01 Nové Zámky
OR Hasičského a ZZ, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940
01 Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, Odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové
Zámky
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Obec Podhájska a/a

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom
a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Obce Podhájska k nahliadnutiu na dobu 15 dní.
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené:

od: 23.05.2017

do: ................................

Potvrdenie obce: ................................

Potvrdenie obce: ................................

Str. č. 3 a 4 predmet úz. konania na podklade kópie katastrálnej mapy
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