Obec Hrašné
Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa.

č.j.: SOÚ 14,O2/2021 Hra. (SOÚ 16/2020)
Vybavuje: Ján Duga

Hrašné, dňa 11.8.2021

Vec: Doručenie oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu “
Rodinný dom STILO 4iC “ pre stavebníka Anton Výchlopen.
Dňa 12.7.2021 a 13.7.2021 boli doručené na Spoločnú obecnú úradovňu so sídlom
v Myjave doporučené zásielky týkajúce sa doručenia oznámenia o začatí spojeného územného
a stavebného konania na stavbu “ Rodinný dom STILO 4iC “ na pozemku p.č.: KNC
11718/2, KNC 11718/4 v katastrálnom území Hrašné pod č.j.: SOÚ 14,O/2021 Hra. (SOÚ
16/2020) zo dňa 8.7.2021, kde stavebníkom je Anton Výchlopen, Lipová č. 369/2, Stará
Turá 916 01 v zastúpení Zuzana Zemianska, Horná č. 178/20, 953 05 Čierne Kľačany, na
ktorých bolo poštou uvedené, že pobyty účastníkov konania Viera Hološková, Jablonica č.
720, 906 32, Emília Naďová, Pri kasárňach, Nové Mesto nad Váhom 915 01, Katarína
Blahutiaková, Hviezdoslavova 2385, Čadca 022 01 sú neznáme.
Oznámenie účastníkom konania s neznámym pobytom bude doručené formou verejnej
vyhlášky v Obci Hrašné.
Vzhľadom na to, Vám tieto skutočnosti stavebný úrad oznamuje a žiada, aby ste
prípadné svoje pripomienky a námietky k horeuvedenej danej stavbe uplatnili v lehote 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte,
má sa za to, že s vydaním stavebného povolenia horeuvedenej stavby súhlasíte.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Hrašné. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.
Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave,
Nám. M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, č. d. 217 v pracovné dni pondelok až streda v čase
od 7-15 hod., piatok od 7-15 hod. a pri ústnom konaní.

Ján Duga
referent spoločnej obecnej úradovne
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Príloha - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania pod č.j.: SOÚ
14,O/2021 Hra. (SOÚ 16/2020) zo dňa 8.7.2021 vydaného obcou Hrašné.
Toto oznámenie sa doručí v zmysle § 26 ods.1 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. úplné znenie účastníkom konania Viera Hološková, Jablonica č. 720, 906 32, Emília Naďová,
Pri kasárňach, Nové Mesto nad Váhom 915 01, Katarína Blahutiaková, Hviezdoslavova
2385, Čadca 022 01 s neznámym pobytom verejnou vyhláškou a bude v zmysle § 26 ods.2
správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, vyvesené po dobu 15 dní na
verejnej tabuli obce Hrašné. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .........................................
Zvesené dňa ...........................................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Č.t.: 034/6907211
E-mail: jan.duga@myjava.sk

