Obec Drienica
Obecný úrad Drienica, Drienica 168, 083 01, Drienica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č. 15/2021 - 66/Mt
V Sabinove, dňa 17.02.2021

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
(Verejná vyhláška)
Dňa 15.01.2021 podali Marek Radačovský, Daniel Radačovský a Gabriela
Radačovská, Drienica 253, 083 01, Drienica na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na zmenu dokončenej stavby- prístavba k stavbe: ,,Rodinný dom “ umiestnená na
pozemkoch KN-C parc. č. 464/1, 464/2 katastrálne územie Drienica.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
začína spojené územné a stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia na zmenu
dokončenej stavby- prístavba k stavbe: ,,Rodinný dom “ umiestnená na pozemkoch KN-C
parc. č. 464/1, 464/2 katastrálne územie Drienica.
O začatí konania podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upovedomujeme, a zároveň
upúšťame od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko stavebnému úradu sú
dobré známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu do podkladov žiadosti
nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade pre územné plánovanie a stavebný poriadok,
Námestie slobody 57 v Sabinove, kanc. č. 2. a svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr
do 7 dní od zvesenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.
Ing. Igor Birčák
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dni na úradnej tabuli obce:
Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka:

Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marek Radačovský, Drienica 253, 083 01, Drienica
Daniel Radačovský, Drienica 253, 083 01, Drienica
Gabriela Radačovský, Drienica 253, 083 01, Drienica
Bc. Peter Radačovský, Drienica 251, 083 01, Drienica
Marek Mačišák, Drienica 135, 083 01, Drienica
Ing. Peter Jurica, Tehelná 12, 083 01, Sabinov- projektant
Ing. Peter Tuleja, Ražňany, 082 61, Ražňany – stavebný dozor
Verejná vyhláška

Na vedomie:
9. Obec Drienica 168, 083 01, Drienica

