OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Stavebný úrad
Číslo: 1090/2014-SU
Vybavuje: Ing. Lukáčová
Tel. č. 0904 381 544

v Nálepkove, 07.10.2014

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361, v zastúpení spoločnosťou
ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 01 Košice, IČO: 44 324 600, dňa 13.8.2014 podala žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Záhajnica - úprava NN siete a výstavba trafostanice“ v katastrálnom území
Nálepkovo na pozemkoch parc. č.: registra KN-C 3051/18, 3071/1, 3071/3, 3895/2, 3895/5, 3896/1 a registra
KN-E 3070/2, 3070/3, 3081, 3082, 3087, 3088, 3092, 3094, 3097, 3098, 3102, 3103, 3107, 3108/1, 3109, 3112,
3113, 3116, 3117, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138/1, 3139, 3140/1, 3141, 3142, 3143, 3147, 3148, 3149/1,
5793, pre ktorú stavebný úrad obce Nálepkovo vydal rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 23.6.2014 pod číslom
501/2014/UR-SU. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Nálepkovo ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona, v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým
orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho konania. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr
do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
alebo pri prejednávaní územného plánu obce sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj
dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade, Stredný riadok 384/1, Nálepkovo,
číslo dverí 09 v úradne hodiny.

Dušan Slivka
starosta obce

Prílohy:
Situácia – výkresy č. V1, V2 sú vyvesené na úradnej tabuli obce, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo,
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na mieste obvyklom v obci.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 07.10.2014
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie oznámenia:

