OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO: 00329398 DIČ: 2020717798
_______________________________________________________________________________________

Číslo: D2018/1447/O-SU
Vybavuje: Ing. Starinská
Tel. č.: 053/4494230

v Nálepkove, dňa 20.06.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
spojeného s miestnym šetrením
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 ako
navrhovateľ, dňa 18.06.2018, podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu
„Nálepkovo – Hámor 3 – Úprava NN siete“, líniová inžinierska stavba na pozemkoch
v katastrálnom území Nálepkovo, v časti obce Hámre, pre ktorú stavebný úrad – obec Nálepkovo
vydal stavebné povolenie č. D2017/175/SP-SU zo dňa 14.03.2017 a územné rozhodnutie o umiestnení
stavby č. 1293/2016/UR-SU dňa 31.10.2016.
Obec Nálepkovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 80 stavebného zákona nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň
26.07.2018 o 09:00 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v zasadačke (č. d. 20)
Popis stavby:
Predmetom stavby bola úprava NN siete na pozemkoch v katastrálnom území obce Nálepkovo, v časti
obce Hámre. Nové NN vedenie je kombináciou vonkajšieho izolovaného vedenia a NN kábla
uloženého v zemi. Trasa NN kábla križuje miestnu komunikáciu, poľnú cestu, železničnú trať Červená
skala – Margecany, zeleň a štátnu cestu III/3279. Súčasťou stavby bolo aj preloženie NN vonkajšieho
vedenia z neprístupných záhrad bližšie k štátnej ceste III/3279.
Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom
úrade v Nálepkove, v kancelárii stavebného úradu (č. d. 13).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Príloha: Situácia
Toto oznámenie musí byť vyvesené na mieste obvyklom v obci po dobu 15 dní
a zverejnené na internetovej stránke obce www.nalepkovo.sk
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 20.06.2018

Zvesené dňa:

............................................................
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie oznámenia:

