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Mesto Prešov
stavebný úrad
PSČ 080 Ol
V Prešove dňa: 22.07.2021

Hlavná č. 73
Císlo: SU/9502/116842/2021-Cj
Vybavuje: Čajka Martin
ir 051/3100531
[8] martin.cajka@presov.sk

VEREJN Á VYHLÁŠKA,
o upovedomení o predložení odvolaní na odvolací orgán

Na mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len
"stavebný zákon"), v znení neskorších predpisov, bolo dňa 04.05.2021 doručené odvolanie
Štefana Hermanovského, Tehelná ulica č. 6454/23, 080 Ol Prešov proti vydanému
územnému rozhodnutiu pod č. SÚ/2994/21200/2020-Čj zo dňa 07.04.2021 o umiestnení
stavby: "Rezidenčná štvli' Rúrky - Etapa A", v katastrálnom území Prešov, na pozemkoch
parc. č. KN-C 9045/1, 9045/4, 9045/5, 9045/6, 9045/8, 9045/9, 9045/11, 9045/12, 9045113 ,
9045114, 16191/75, 16206/9, 16206111, 9047/1 , 9593/1 a KN-E 233112, vydanému pre
navrhovateľa SANKUR - NÁBREŽNÁ, s.r.o., Kmeťovo stromoradie 9B, 080 Ol Prešov, v.z.
arch&crafts, s.r.o., Werferova l, 040 ll Košice.
O podanom odvolaní stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku upovedomil
účastníkov konania listom pod č. SÚ/9502/ 108398/2021-Čj a zároveň ich vyzval na

vyjadrenie sa k ich obsahu v lehote do l Odní odo

dľ1a doručenia

oznámenia.

K obsahu podaného odvolania sa vyjadril navrhovateľ.
V súlade s § 57 ods. 2 zákona č . 7111967 Zb. o správnom konaní, Vám v prílohe
predkladáme predmetné odvolanie spolu s originálom spisového materiálu a vyjadrením
k odvolaniu.
Prílohy:
Odvolanie
Originál spisového materiálu
Vyjadrenie k odvolaniu

Upovedomenie o predložení odvolania na odvolací orgán sa doručí účastníkom
konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a
zároveň bude zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov.

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie o predložení odvolaní na odvolací orgán
bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
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Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie o predložení odvolaní na odvolací orgán
bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov
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Doručí

l.

sa:
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov

Na vedomie:
l. Splnomocnený zástupca navrhovateľa: arch&crafts s.r.o., Werferova l, 040 ll Košice
2. Mesto Prešov - stavebný úrad - pre spis
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