OBEC VEĽKÝ KÝR
Obecný úrad, 941 07 Veľký Kýr
Číslo: 2012/14-02-NE

Vo Veľkom Kýre dňa 23.1.2011

Oznámenie
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania
Verejná vyhláška
Obec Veľký Kýr, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadatelia:
PLUS – ŠK spol. s.r.o., Novozámocká 921/84, 941 07 Veľký Kýr
podal dňa: 4.1.2012 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu :
„MOTOTEST VEĽKÝ KÝR – PRÍSTAVBA A NADSTAVBA“
SO-01 Vlastná stavba , SO- 02 Nádrž na požiarnu vodu 22 m3
na pozemku: parc. č. 883/2 a parc. č.895/2, katastrálne územie Veľký Kýr , obec Veľký Kýr .
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona oznamuje začatie konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčastne vytyčuje ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním
na deň 23.2.2012 o 11.00 hod.
so zrazom v mieste stavby
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámi v určenej
alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v budove Mestského úradu
v Šuranoch, Nám. hrdinov č. 1, č. dverí 17.

Miroslav D o j č á n
Starosta obce Veľký Kýr

Oznámenie sa doručí:
1. PLUS – ŠK spol. s.r.o., Novozámocká 921/84, 941 07 Veľký Kýr
2. Ing. arch. Peter Podoba, Sady 24, 966 03 Sklené Teplice
3.Obec Veľký Kýr, nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr
4.Oznámenie verejnou vyhláškou sa doručí vlastníkom nehnuteľnosti
parc.č.893,parc.č.886/2,parc.č.886/1,parc.č.887/1,parc.č.882/1,parc.č.882/2,parc.č.877/4,parc.č.877/2,parc.č
877/1, parc.č. 866/1,parc.č. 874/1 a parc.č. 694/4 v kat. území Veľký Kýr v Obci Veľký Kýr
5. Obec Veľký Kýr, úradná tabuľa
6. Obec Veľký Kýr, internetová stránka
Dotknuté orgány:
- Obvodný úrad životného prostredia, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
- Obvodný úrad odbor CO a KR, Podzámska 25, 940 36 Nové Zámky
- OR HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
- Krajský pamiatkový úrad, nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
- Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
- Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
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Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa v zmysle § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov vyhlási ako verejná vyhláška mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na
úradnú tabuľu obecného úradu vo Veľkom Kýre k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Po zvesení obecný úrad zašle jednu potvrdenú kópiu
stavebnému úradu späť.

Vyvesené dňa:

24.1.2012

Zvesené dňa :

8.2.2012

Potvrdenie obce:................................................

Potvrdenie obce:................................................

