Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
___________________________________________________________________________
č.j. 1971/2017-1

V Ďurčinej, dňa 02.11.2017

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho
pojednávania

Obci Ďurčiná bola dňa 27.11.2017 doručená žiadosť stavebníka: Ing. Peter Albert, Ďurčiná 129
o vydanie stavebného povolenia
na vodohospodársku stavbu: „Vŕtaná studňa“ pre novostavbu rodinného domu
na pozemku registra ,,C“ parc. č.. 3307/1 v k. ú. Ďurčiná
pre investora: Ing. Peter Albert, Ďurčiná 129
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavebník predložil projektovú dokumentáciu pre
stavbu. Stavba má slúžiť ako zdroj pitnej vody pre novostavbu rodinného domu.
Obec Ďurčiná ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania
o povolení vodohospodárskej stavby – vŕtanej studne podľa § 26 zákona o vodách. Pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť s priloženou projektovou dokumentáciou
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Ďurčinej, Ďurčiná 77
počas stránkových hodín.

Ján Čerňan
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok ) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu (Obec Ďurčiná) a na internetovej stránke obce www.obecdurcina.sk.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
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06.11.2017
Vyvesené dňa: ..........................................
Zvesené dňa: ..............................................

Oznámenie sa doručuje účastníkom konania:
Ing. Peter Albert, Ďurčiná 129
Agneša Tisoňová, Ďurčiná 81
Karol Tisoň, Ďurčiná 81 - VV
Jozef Tisoň, Ďurčiná 81
Vladimír Tisoň, Javorová 186/4, Rajec
Ľubica Balážová, Ďurčiná 342
Ing. Juraj Albert, Ďurčiná 129
Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77
spis

č. 1971/2017-1

