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Vec
Oznámenie
o zmene termínu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Obec Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42 Rakovo, IČO: 00 647 365, podala dňa 20.08.2020 na Okresnom úrade Martin,
odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Komunikácie a
inžinierske siete IBV Rakovo – Východ k.ú. Rakovo“ v rozsahu stavebných objektov SO 02 Rozšírenie verejného
vodovodu + SO ATS Rakovo – IBV Panské a IBV Východ, SO 08 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, na pozemkoch
s parc. č. KN-C 118/6, 118/7, 337/1 (KN-E 347), 347, 373/2, 469 k. ú. Rakovo.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon), týmto
oznamuje účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám

zmenu termínu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním z dôvodu zákazu vychádzania v zmysle
Vyhlášky č. 45 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, vydanej 17.12.2020.

O náhradnom termíne odročeného ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním budú účastníci konania,
dotknuté orgány a organizácie informovaní obvyklým spôsobom po ukončení zákazu vychádzania alebo iných
opatrení nariadených vládou Slovenskej republiky.

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou vyvesením na úradných tabuliach Obce
Rakovo a Okresného úradu Martin.

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky

1. Vlastníci pozemkov a stavieb dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
2. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
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Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce
Rakovo a Okresného úradu Martin. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste
obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

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

.......................................................... ...................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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