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Obec Petrovany
Stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

Prot. č.: SU/I0188/2021 - Su
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, tel. 051/3100533
e-mail: egon.suchar@presov.sk

V Prešove dňa: 07.07.2021

č.

Oznámenie

o začatí stavebného
konania

( verejná vyhláška)
Dňa 16.06.2021 podalo mesto Prešov v zastúpení Odbor územného rozvoja, architektúry a
výstavby, referát investičnej výstavby na stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného
povolenia verejnoprospešnej inžinierskej líniovej stavby: "Chodník ul. Zlatobanská a Pod
Hrádkom".
Stavba sa člení na prevádzkové súbory a stavebné objekty:
80 01 Chodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkem
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc.
k.ú. Solivar.

č,

KN-C 3267/3, KN-C 2268/3, KN-C 3267/2,

V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Okresný úrad Prešov, odbor výstavby
a bytovej politiky, so sídlom Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov určil pod
OU-POOVBPl2019/0128119/0029819 zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným
úradom a zároveň navrhovatel'om.
Obec Petrovany je príslušným stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie
rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň
navrhovatel'om, podl'a § 61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie
územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby:
"Chodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkem" verejnou vyhláškou.
č.

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku z predchádzajúceho
územného konania a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,
upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho
pojednávania.
Účastníci konania mažu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začati stavebného konania, inak sa na
neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámit' svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mažu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov na vydanie stavebného povolenia verejnoprospešnej líniovej
inžinierskej stavby je možné nahliadnut' pred stanoveným termínom na MsÚ v Prešove,

Stavebnom úrade, .řarkovej 26, Prešov, 2, poschodie, kaneeléria C, 306, na :q;álkbdle
vopredl dohodnutého te:rmínu.
Ak účastník konanía chce nahliadnut' do projektovej doknmentáeíe navrhovanej

stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tet číslo 051/3100 533.
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadrit' k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho doplnenie
a uplatnit' námietky. Účastníci stavebného konania mažu svoje námietky a pripomienky k
návrhu uplatnit' najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenía o začati
č.

stavebného konania.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa mažu dat' zastupovat'
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázat' písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.

Táto
vyhláška,
kterou sa oznamuje
začatie
stavebného
konania
verejnoprospešnej
líniovej inžínierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade
s ustanovením § 26 odst. 2) zák, 71/1967 Zb, o správnom konaní a podl'a § 61 odst. 4)
stavebněho zákona po dobu 15 dní na ůradnej tabuli mesta Prešov a obce Petrovany
a zverejnená na internetovej stránke obce Petrovany a mesta Prešov.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začati stavebného
konania,
Do lehoty sa nezapoěitáva v sůlade s § 27 odst. 2 zákona Č, 71/1967 Zb,
o správném konaní v znení jeho noviel deň. keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
č,

najblížší budůci pracovný deň.

Úradný záznam
Verejná vyhláška bota vyvesená na úradnej tabuli obce Petrovany a zverejnená na elektronickej ůradnej tabuli e
Petrovany,
Dňa

.

Pečiatka a podpis
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule e Petrovany a zvesená z elektronickej ůradnej tabule
e Petrovany.
Dňa

.

Pečiatka a podpis

Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta
Prešov.
v

Dna

-
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Pečiatka a podpis

Pozývajú sa:
MsÚ Prešov - Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby Hlavná 73
MsÚ Prešov - Odbor ŽP a DI, referát dopravnej infraštriktúry
Hlavná 73
(CSO)

OSO 01

Prešov

08001

Prešov

MsÚ Prešov - Odbor ŽP a DI, referát životného prostredia

Hlavná 73

08001

Prešov

MsÚ Prešov - Odbor financií a mestského majetku

Hlavná 73

08001

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH)

Námestie mieru 2

08001

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OP a TK)

Námestie mieru 2

08001

Prešov

DPMP, a.s.

Bardejovská 7

08006

Lubotice

TS mesta Prešov

Bajkalská 33

08001

Prešov

Správa a zimná údržba prešovských ciest, spol. s r.o

Pionierska 24

08005

Prešov

MO SR, Detašované pracovisko Východ

Kornenského 39/A

04001

Košice

MV SR Centrum podpory Prešov, OTS

Štúrová 7

08001

Prešov

SYP, š.p. B. Štiavnica, OZ Košice

Medzi mostami 2

04159

Košice

Správa a údržba ciest PSK

Jesenná 14

08001

Prešov

O.S.V.O.Comp, a.s.

Strojnícka 18

08001

Prešov

IL Prešov, spol s r. o

Strojnícka 18

08001

Prešov

VSD, a.S·

Mlynská31

04291

Košice

VVS, a.S. Košice, závod Prešov

Kúpel'na3

08001

Prešov

SPP- distribúcia a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11

Bratislava

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115

08001

Prešov

Slovak Telekorn, a.s.

Bajkalská 28

81762

Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82109

Bratislava

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

82108

Bratislava

Condornet, s.r.o.

Kováčska 1

08001

Prešov

UPC Broadband s.r.o.

Alvinczyho 14

04001

Košice

Sanet

Vazovova 5

81269

Bratislava

Presnet s.r.o.

Strojnícka 2076/1

08006

Prešov

Sitel s.r.o.

Zemplínska6

04001

Košice

