OBEC

VINOHRADY NAD VÁHOM
925 55 Vinohrady nad Váhom č. 355

Číslo: 1542/ÚPaSP 438/2022

V Seredi, dňa 03.05.2022

OZNÁMENIE
( VEREJNOU VYHLÁŠKOU )
o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie
od ústneho konania podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
Stavebník Patrik Hrbek a Ľubica Hrbeková rod. Švancárová,
podali dňa
27.04.2022 na Obecný úrad vo Vinohradoch nad Váhom žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Rodinný dom - rekonštrukcia“ na pozemkoch parc. č. 573, 572, kat.
úz. Vinohrady nad Váhom.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení
stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Obec Vinohrady nad Váhom, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
oznamuje začatie stavebného konania a súčasne

upúšťa
od miestneho zisťovania, nakoľko žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd. územného
plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP / v súlade so zmluvou o zriadení spoločného
obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu.
Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na
neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Vybavuje: Pisárová, tel.: 789/2392, kl.259, mobil: 0907 642 166
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní ( 15.
deň, je dňom doručenia oznámenia ) na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Vinohrady
nad Váhom (www.vinohradynadvahom.eu).

Ing. Eva H a n u s o v á
starostka obce
v zastúpení
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa §59
ods.1 písm.b) stavebného zákona, parc. reg. „E“ č. 5410, 5411/102, k.ú. Vinohrady nad
Váhom.

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Vybavuje: Pisárová, tel.: 789/2392, kl.259, mobil: 0907 642 166

