Číslo: ŽP 2018/02167-dpsakk

V Bardejove dňa 27.6.2018

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 § 65 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa
ustanovení § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 61 a § 80
stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 120 a §
88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona a v nadväznosti na ustanovenie § 21 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)
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, 4886/214, 6465/2 v katastrálnom území Bardejov nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 27.7.2018 o 1000 hod.
so stretnutím v budove Mestského úradu Bardejov –zasadačka MsZ.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, lebo inak sa na ne neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Bardejov, oddelení ŽP a pri
ústnom pojednávaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca sa musí preukázať
písomným plnomocenstvom s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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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).

Vyvesené dňa : 8.6.2017

Zvesené dňa : 22.6.2017

