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Obec Bolešov
Bolešov 78, 018 53 Bolešov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. : 462/2018
V Bolešove 14.05.2018
Spis: 117/2018
Vybavuje: Varga, tel.č. 4455756

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
Vec: Ing. Dušan Sokolík a Ing. Jana Sokolíková, Bolešov 121, oznámenie
o začatí konania podľa § 18, ods. 1 zák.č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov
vo veci zmeny rozhodnutia - predĺženie lehoty odstránenia stavby súp.č. 122 na
pozemku KN-C 110, k.ú. Bolešov.

Obec Bolešov, stavebný úrad vydal dňa 18.07.2017, pod číslom 470/2017-TS1A/10 rozhodnutie, ktorým bolo povolené odstránenie stavby súp. č. 122 na pozemku
KN-C 110, k.ú. Bolešov.
Ing. Dušan Sokolík a Ing. Jana Sokolíková, bytom Bolešov 121, podali dňa
11.05.2018 žiadosť o predĺženie termínu na odstránenie uvedenej stavby o 24
mesiacov.
Obec Bolešov, 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 (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon
štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v súlade s ust. § 18, ods. 1 zákona č. 71/1967 ZB., v znení
neskorších predpisov oznamuje začatie konania, vo veci zmeny rozhodnutia č.
470/2017-TS1-A/10 – zmeny termínu odstránenia stavby, známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány sa k zmene termínu odstránenia stavby môžu
vyjadriť najneskôr do

11.06.2018.
Na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov
rozhodnutia možno nahliadnuť na odd. výstavby a ÚP MsÚ Dubnica nad Váhom.

Ing. Martin Rác
starosta obce
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Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou, ktorá bude
po dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli obce Bolešov a zverejnená na
www.bolesov.sk.
Vyvesené dňa..................................................
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa .................................
Pečiatka a podpis

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Dušan Sokolík, Bolešov 121
Ing. Jana Sokolíková, Bolešov 121
Ing. Daniel Burdej, Bolešov 467 (stavebný dozor)
Obec Bolešov, starosta Ing. Martin Rác
Ostatným účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom :
6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
7. SSE – distribúcia, a.s. Žilina
8. SPP- distribúcia, a.s. Žilina
9. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
10. Obec Bolešov, stavebný úrad
Na vedomie: Mesto Dubnica nad Váhom, odd. výstavby a ÚP

