OBEC S O Ľ
___________________________________________________________________________
Číslo: Soľ- OcÚ 2019/423-02

Soľ, 19. 06. 2019

Vec
-Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov- Rekonštrukcia
miestnej komunikácie a chodníkov“,
-Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov (navrhovateľ), podala dňa
18. 06. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie a chodníkov“- inžinierska stavba- (pešia komunikácia, stavba
s veľkým počtom účastníkov konania), ktorá sa má umiestniť na pozemku CKN parcela číslo
1626/1 k.ú. Zámutov. Začiatok úseku začína v km 0, 215 871 a koniec úseku v km 1, 170 00,
v celkovej dĺžke 954, 13 m. Ide o jednostranný chodník, ktorý je navrhovaný súbežne
s jestvujúcou pozemnou komunikáciou. Súčasťou riešenia je aj odvodnenie povrchových vôd
z plochy chodníka a osvetlenie komunikácie.
Dňom podania návrhu sa začalo územné konanie.
Obec Soľ, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. (l), § 33
ods. (l), v spojení s § 119 ods. (3) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), ako určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor
výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBP1-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019), v súlade

s § 36 ods. (1) a ods. (4) stavebného zákona, oznamuje začatie územného konania
o umiestnení vyššie uvedenej stavby účastníkom konania, ktorých sa umiestnenie
navrhovanej stavby dotýka a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
16. 07. 2019 o 9. 30 h,
so stretnutím pozvaných v kancelárií Obecného úradu Zámutov.
Podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona, účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa k
ním neprihliadne.
Podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Do dokumentácie je možné nahliadnuť pri ústnom pojednávaní.
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Upozornenie:
Podľa § 42 ods. (5) stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.

Ing. Jozef B e r t a
starosta obce

Doručí sa
___________________________________________________________________________
-Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov
-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, 965 55 Banská Štiavnica
-Doručí sa verejnou vyhláškou: Právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné
práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté.
Účastníkom územného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých
vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, sa oznámenie o začatí územného konania doručuje
verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stav. zákona- inžinierska stavba- s väčším počtom účastníkov
konania a účastníkov, ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy). Oznámenie má povahu
verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb.
o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa§ 26 ods. 2) správneho
poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zámutov a na
internetovej stránke obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 19.06.2019

Zvesené dňa................................

................................................
podpis- pečiatka
...............................................
podpis- pečiatka
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Ďalej sa oznamuje sa
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠOP Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
-OR Policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/ 4, 093 02 Vranov n.T.
-SVP, š.p. OZ PB, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
-Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VVS a.s. OZ , Mlynská 1415- 093 012 Vranov n.T.
-MV- SR, Centrum podpory, odd. telek. služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
-MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39A, 040 01 Košice
-ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
-O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 852 01 Bratislava

