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Oznámenie
o začatí konania terénnych úprav a nariadenie ústneho jednania
Stavebník: Jozef ZALASINSKI, bytom vo Svidníku, ul. Hrabová 730/19, podal dňa
31.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie terénnych úprav ohlásením – vyrovnania
pozemku KN-E 642/2, v kat. území mesta Svidník, pri rodinnom dome súp. č. 730, na ul.
Hrabovej, na pozemku parc. čís. KN-C 1757/35, v kat. území mesta Svidník.
Mesto Svidník, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
oznamuje začatie konania o povolení terénnych úprav dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania, a súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
03.09.2019 o 9:00 hod. /utorok/
so stretnutím na MsÚ, odbore výstavby, dopravy, ŽP a RR vo Svidníku, č. dverí 229
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti o ohlásenie terénnych
úprav uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote
môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak v určenej lehote svoje
stanoviská neoznámi podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, má sa za to, že s terénnymi
úpravami súhlasia.
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Mgr. Marcela Ivančová
primátorka mesta

Na jednanie sa pozývajú:
1. Jozef Zalasinski, Ul. Hrabová 730/19, 089 01 Svidník
2. MESTO Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
3. projektant: GEODÉZIA SVIDNÍK, s.r.o. Ul. Sov. hrdinov 200/33

Ostatným účastníkom konania bude toto oznámenie o začatí konania doručené v súlade s ust.
§ 61 ods.4 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku Verejnou vyhláškou.
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