OBEC S O Ľ
___________________________________________________________________________
Číslo: Soľ- OcÚ 2020/131-02

Soľ, 21. 02. 2020

Vec
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov- Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov“- (2 etapa)
-Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov (navrhovateľ), podala dňa 19. 02. 2020 návrh
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov- Rekonštrukcia miestnych
komunikácií 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.
Stavba pozostáva z objektov: SO 104-00 Chodník č.d. 228-201, SO- 104-00.1- Dažďová kanalizácia.
Začiatok úseku chodníka začína v km 1, 170 00 a koniec úseku v km 1, 656 890. Celková dĺžka
chodníka je navrhovaná na 486, 890 m.
Ide o jednostranný chodník, ktorý je navrhovaný súbežne s jestvujúcou pozemnou komunikáciou.
Súčasťou riešenia je aj odvodnenie povrchových vôd z plochy chodníka, pričom vyústenie odvodnenia
je navrhované cez parcelu CKN číslo 1626/1 a EKN 2213/5, do potoka na parcelách E KN 2213/5
a 2213/24 k.ú. Zámutov.
Dažďová kanalizácia je navrhovaná ako stoka „G“- v dĺžke 176,0 m, s vyústením do potoka.
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
24. 03. 2020 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 dńa: 25. 02. 2020

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

..................................................
podpis- pečiatka

...............................................
podpis- pečiatka
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