V Bardejove dňa 14.7.2020

Číslo: ŽP 1250/2019-dpsak

V E C : Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby
v konaní spojenom s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním - oznámenie
Mesto Bardejov podľa ustanovení § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona v nadväznosti na
ustanovenie § 61 a § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v nadväznosti na ustanovenie §
88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona
oznamuje
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom prerokovanie dodatočné povolenie
stavby „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ v konaní spojenom s kolaudačným konaním
na pozemkoch parcelné číslo C KN 4886/123, 4886/345 4886/346, 4886/347, 4886/60, 4886/28
a 4886/23 v katastrálnom území Bardejov a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2
a § 142/h stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k stavebnému konaniu spojenom s kolaudačným
konaním a k obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov uplatniť najneskôr
do 14.8.2020 inak sa k nim neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko aj dotknuté orgány.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove - oddelenie životného
prostredia.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s
podpisom toho účastníka, ktorý sa na konaní nechá zastupovať.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Verejná

vyhláška

Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dni na úradnej tabuli Mesta
Bardejov. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa táto písomnosť zverejňuje aj
na stránke Mesta Bardejov www.bardejov.sk (priečinok Oznámenia o stavebných konaniach).
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