MESTO SEREĎ
Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď
Číslo : 7191/ÚPaSP 426/2017

V Seredi dňa 19. 4. 2017

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a
upustenie od ústneho konania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
Stavebníci : Mgr. Erika Gulášová a Milan Vojtech,
, podali dňa 18.4.2017
na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Stavebné úpravy bytu č. 16 (I.poschodie)
v obytnom dome č. 3046 “ vytvorenie nového dverového otvoru š. 2,0 m, výšky 2,25 m
v nosnej stene medzi kuchyňou a obývacou izbou v existujúcom bytovom dome na ul.
Hornomajerskej súp. č. 3046/11 v byte č. 16 na 1. poschodí, stavba BD na pozemkoch parc. č.
782/2, 782/30 kat. úz. Sereď. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona
oznamuje
začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zákona u p ú š ť a od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku /ÚPaSP/.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky,
pripomienky a stanoviská k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány, právnické osoby a známi účastníci konania budú o konaní
vyrozumení jednotlivo.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mesta SEREĎ, webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk) a vo
vchodoch bytového domu Hornomajerská 3046, Sereď. Vyvesenie vo vchodoch bytového
domu zabezpečí správca bytového domu SBD Sereď /15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky je
dňom doručenia/.
podpísané
Ing. Anna Halabrínová
ved. odd. ÚPaSP
Doručí sa verejnou vyhláškou :
1. vlastníkom bytov a nebytových priestorov na ul. Hornomajerská 3046/9,10,11,12, Sereď
vyvesené : 19.4.2017
(pečiatka, dátum)

zvesené :
(pečiatka, dátum)

