OBEC ČEČEJOVCE

Spoločný obecný úrad Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 30, Moldava nad Bodvou
___________________________________________________________________________
Číslo: 31/2022

Moldava nad Bodvou, 22.02.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Vec : Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, Moldava nad Bodvou
- oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
____________________________________________________________________
Dňa 14.02.2022 podalo Mesto Moldava nad Bodvou, so sídlom v Moldave nad Bodvou,
Školská 2, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Komunikácie a parkovisko
pri poliklinike ul. ČSA“, - stavebný objekt SO 01 – Spevnené plochy na pozemkoch parc.č.
KN-C č. 1345/9 a 1351/105 a 1349 v kat. úz. Moldava nad Bodvou. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie v predmetnej veci.
Na základe predloženej žiadosti Obec Čečejovce, ako poverený stavebný úrad podľa § 117
a 119 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 stavebného zákona
oznamuje začatie
územného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie v tejto
veci na deň
22.03.2022 o 9:00 hod.
so zrazom zúčastnených na Spoločnom obecnom úrade Moldava nad Bodvou,
Hviezdoslavova 30, Moldava nad Bodvou.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Spoločnom obecnom úrade v Moldave nad Bodvou v pracovných dňoch okrem utorka
a štvrtka v čase úradných hodín a taktiež pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k predmetu
konania uplatniť najneskôr do doby ústneho pojednávania; na neskôr uplatnené námietky
povoľujúci orgán nebude prihliadať. Ak svoje stanoviská a pripomienky v určenej lehote
nepredložia, má sa za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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