MESTO MYJAVA
Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
______________________________________________________________________
odd. Spoločná obecná úradovňa



Podľa rozdeľovníka


Vaše číslo/zo dňa





Naše číslo

Vybavuje
Ing. Pančiaková A.

1146/17637/2021/MY/SOU

Myjava
27.7.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 ods.4 zákona č.50/1976Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
- s veľkým počtom účastníkov konania
a podľa §61 ods.2 upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník:

MMS servis , s.r.o. IČO : 36331082
1.mája 556/22, 907 01 Myjava
v zastúpení splnomocnenca :
Alena Horešová s.r.o. IČO : 46282564
Turá Lúka 33, 907 03 Myjava
podal dňa 7.6.2021 na Mesto Myjava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
" NEUROLÓG MY MYJAVA, Spevnené plochy-I.etapa"
na pozemkoch KNC 2053/2,KNE parc.č.433/1( nachádzajúca sa v pozemku parc.č. KNC 2050/1)
v katastrálnom území Myjava.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie .
Na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným úradom Mestom
Myjava dňa 21.4.2021 pod č.j. 1863/2020/9747/2021/MY/SOU.
Mesto Myjava ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácii v zmysle §2 ods. 2 Zákona č. 534/2003 Z.z. NR SR o organizácii štátnej správy na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty podľa §3a ods.4 zák.
č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách a znení neskorších predpisov, v súlade s §120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej
len stavebný zákon ) Vás v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona upovedomuje o začatí
stavebného konania verejnou vyhláškou pri stavbe s veľkým počtom účastníkov konania, a
pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods.2 stavebného
zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania upúšťa.
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V zmysle §61 ods.3 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní
od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Dňom doručenia oznámenia je posledný deň
vyvesenia verejnej vyhlášky na verejnej tabuli a webovej stránke mesta Myjava.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6. stavebného
zákona . V zmysle §61 ods.1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky , ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote , hoci uplatnené mohli byť .
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Do podkladov podania možno nahliadnuť na Meste Myjave - v Spoločnej obecnej úradovni so
sídlom v Myjave , Nám.M.R.Štefánika 4, č.dverí 217- v pracovných dňoch pondelok,utorok,
piatok v čase od 7,00-15,00 a v stredu v čase od 8,00-16,00 hod. .

Eva Osuská
vedúca
Spoločnej obecnej úradovne

Telefón
++421-34-6907211

E-mail
anna.panciakova@myjava.sk
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Internet
www.myjava.sk

Doručuje sa:
Účastníci konania:
* stavebník:
1. MMS servis s.r.o., 1.mája 556/22, 907 01 Myjava v zastúpení splnomocnenca
Alena Horešová , s.r.o. , Turá Lúka 33, 907 03 Myjava
* vlastníci susedných nehnuteľností:
2. vlastníkom susedných nehnuteľností - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch ul. 1.mája 556/24,26,30,32,36 a ul. 1.mája 555/20,18,16,14,12,10 ( vnútroblok) doručenie verejnou vyhláškou
3. Mesto Myjava - p. Pavel Halabrín, primátor mesta
*projektanti:
4. Ing. Petra Vráblová-Bilková, A. Kmeťa 358/2, 01841 Dubnica nad Váhom
5. Ing. Ján Londák-EP, Hlinícka 14, 907 01 Myjava
* dotknuté orgány:
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. Bytový podnik Myjava, 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
11. SATRO s.r.o., stredisko Myjava, Hurbanova 22, 907 01 Myjava
12. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS
13.OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. ORPZ ODI, Bzinská 1, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
16. Mesto Myjava- odd. výstavby a ŽP
17. Mesto Myjava – odd. SOÚ
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15
dní na verejnej tabuli Mesta Myjava a na webovej stránke Mesta Myjava. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa ...............................
Zvesené dňa..................................

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
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