Obec Šandal
Č.j. 2019/180
Stropkov 26. 06. 2019
Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, Ul.
Hviezdoslavova 7, Tel. 054 4795699, Bc. Regrutová Anna

Vec:
Peter Bačik, SHR, Šandal 68
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Jazdiareň pre kone“
- oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojeného
s miestnym šetrením
Dňa 24. 06. 2019 bol na obci Šandal zaregistrovaný návrh Petra Bačika, SHR, bytom Šandal
o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby „Jazdiareň pre kone“ s jej
umiestnením na pozemku parc. č. KN 388/2, ktorá vznikla oddelením z pozemku parc. č. KN
388, GP na oddelenie pozemku č. 48/2019, v k.ú. Šandal v zlúčenom územnom a stavebnom
konaní. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.
Obec Šandal, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení jeho noviel, postupujúc v súlade
s ust. § 36 a § 36 odst. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a zároveň pre prejednanie predloženého návrhu
nariaďuje v zmysle § 21 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
22. 07. 2019 o 10,00 hod.
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom
v Stropkove, Hviezdoslavova 7 (budova býv. Agrostavu) 2. poschodie č. dv. 211
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade denne 7,30 –
15,30 hod. a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Jaroslav Mikula
starosta Obce Šandal
Oznámenie sa doručí:
1. Navrhovateľ: Peter Bačik, Šandal 68
2. Ostatní účastníci konania, známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých
vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom a stavbám, môžu byť územným
rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou
Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Šandal.
Vyvesené:

Zvesené:

Prizývajú sa:
1.
2.
3.
4.
5.

Projektant: Ing. Peter Magdziak, Sov. hrdinov 200, Svidník
Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, Stropkov
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Svidník
Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník

