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OZNÁMENIE 

ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA 

 

Tomáš Dorinský, 013 15  Rajecká Lesná 443 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 23.9.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

Vŕtaná studňa 
 

na pozemku register "C" parc. č. 8325/1 v katastrálnom území Rajecká Lesná. Uvedeným dňom bolo začaté 

územné konanie. 

 

Obec Rajecká Lesná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade 

s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a 

organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-

plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania v predmetnej veci. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do 

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia; 

na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 

22 Rajec, úradné dni , po telefonickom dohovore). 

Z dôvodu úmrtia účastníka konania stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou 

 

Poučenie: 

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť 

ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 

moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 Miloš Mikula 

starosta obce Rajecká Lesná 
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Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

 

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

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Doručí sa: 

účastníci (verejná vyhláška): 

Vlastníci susedných nehnuteľností  

 

ostatný(í) 

Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná súp. č. 82, 013 15  Rajecká Lesná 

 

Na vedomie: 

Tomáš Dorinský, 013 15  Rajecká Lesná 443 
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