
OBEC KRASŇANY 
Spoločný obecný úrad 

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002 
č.j. 2011/1117/PK/Za vo Varíne dňa 09.05.2012 

O Z N Á M E N I E 
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

podľa § 61 ods. 4 zákona e, 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Euroground. s.r.o., Žilina ul. Hodžova 13, podala dňa 10,10.2011 a doplnila dňa 
22.02.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Regionálny rozvoj obce 
Krasňany, SO 03 Verejné komunikácie a chodníky", na pozemkoch parc. č 730/92 
730/93, 730/94, 730/95, 730/96, 730/97, 730/98 KN katastrálne územie Krasňany' 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Obec Krasňany, Spoločný obecný úrad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 
pozemné komunikácie, podľa f 3a/ zákona č. 135/3961 Zb. o pozemných, komunikáciách 
v znení neskorších predpisov, súlade s ustanovením § 61, 88a/ zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 
účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 
2 stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho 
konania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v stránkové dni. 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej 
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na 
dobu 15 dní na úradnú tabulu obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
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a stavebný 
Ing. Miroslav BIELKA 

starosta obce 

Vyvesené dňa J l f . loW OBECNÝ ÚRAD 
013 03 v KRASŇANQGH 

okres-ŽILINA--
Otlačok pečiatky, podpis 

Zvesené dňa 

Stránkové dni: Pondelok: 8°°-11 12°° - / 5 00 

Vybavuje: Ing. Janka Švábiková Zaťkova 
Streda: 9°°~ 11°°; I2m-17™ 

f . linka: 041/5692(181 



Oznámenie sa doručí: 
( | ) EUROGROUND, s.r.o., Žilina ul. Hodžova 13 
2. In g. Michal Lôffler, vhs-sk-projekt, s.r.o.. Žilina Kysucká cesta 3 
3. Obytný súbor Krasňany, s.r.o.. Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina 
4. Obvodný úrad ŽP Žilina ul. Moyzesova 54 - ŠS ochrany vôd 

- ŠS v odpadovom hospodárstve 
6- - ŠS OPaK 

- ŠS ochrany ovzdušia 
8. Obvodný úrad Žilina, odb. CO a KR, Žilina ul. J. Kráľa 4 
9. OR Hasičského a záchranného zboru Žilina Nám. požiarnikov 1 
10. SSE-D, a .s .ul Republiky 5, 010 47 Žilina 
11. SPP-D, a. s. Žilina 
12. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
13. ORPZ Okresný dopravný inšpektorát, Žilina Veľká Okružná 31 
14. SÚ - pre spis 

Stránkové dni: _ Pondelok: ~8ao-1100; }2°°-15°° Streda: 9 1 12M- 17°° 
Vybavuje: Ing. JankaSváhiková Zaťkova ' (f- linka' Q41/5692QS1 


