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Vyvesené dňa ________ _
v

MESTO PRESOV
Stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov
Císla: SU/10520/114558/2021- Su

PSČ 080 Ol
V Prešove dňa: 02.09.2021

Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533
e - mail: egon.suchar@presov.sk

Oznámenie
o začatí stavebného konania a
upustenie od ústneho pojednávania
Dňa 13 .07.2021 podala Obec Ľubotice, ul. Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice, žiadosť

o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Ľubotice, cyklistický a peší chodník - l.
na pozemku KN-C 3315, KN-C 3023/2, katastrálne územie Ľubotice.

čast"',

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení
jeho zmien a doplnkov oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného
konania. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku s predchádzajúcich
stavebných a územných konaní 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 môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania, inak sa na
neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je
možné nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove,
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred
dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533.
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie
a uplatniť námietky.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať

advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.
Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní
stavebný úrad neprihliadne.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č . 7111967
Zb. o správnom konaní a podľa § 31 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk).

Posledný
konania.

deň

tejto lehoty je

dňom doru čenia

oznámenia o začatí územného

Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
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 najbližší budúci pracovný deň.
Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu : "
a peší chodník - l. čast'", bol a vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov

dňa

Ľ ubotice,

cyklistický
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Verej ná vyhláška, ktorou sa oznamuje začat i e stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu :
a peší chodník- l. čast" ', bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov

'

"Ľ ubo t ice ,

cyklistický

(

............. ·::· .•,. . \: '1 ' ................. "
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Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "
a peší chodník- l. čast"', bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Ľubotice

dňa

cyklistický

..... ... ... ...... ........ ................... ....... ..

Pečiatka

a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu:
a peší chodník- l. čast"', bo la zvesená z úradnej tabu li Obce Ľubo ti ce

dňa

Ľ ubotice,

"Ľ ubotice ,

........ ..... ... ...................... ...... .... .... .

Pečiatka

a podpis

cyklistický

Doručí

sa:
Čs l. Letcov 2

080 06

Prešov

Msú Prešov- Odbor hlavného architekta mesta

Hlavn á 73

080 Ol

Prešov

Obec

Ľubot i ce

MsÚ Prešov - Odbor Da ŽP, odd. dopravy a ŽP - CSO

Hlavná 73

080 Ol

Prešov

MsÚ Prešov- Odbor SMM, odd. mestského maj etku

Hlavn á 73

080 Ol

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starosti ivosti o ŽP (OH)

Námesti e mi eru 2

080 Ol

Prešov

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

Námestie mieru 2

080 Ol

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK

Námestie mi eru 2

080 Ol

Prešov

Okres ný úrad Prešov, od bor pozemkový a lesný

Masarykova l O

080 Ol

Prešov

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

Pionierska 24

080 05

Prešov

MO SR, Detašované pracovisko Východ

Komenského 39/A

040 Ol

Košice

MV SR Centrum podpory Prešov, OTS

Štúrová 7

080 Ol

Prešov

Námestie legionárov 4

080 Ol

Prešov

Správa a úd ržba ciest PSK

Jesenná 14

080 Ol

Prešov

SSC, lYSC Košice

Kasárenské námestie 4

040 Ol

Košice

KDl PZSR

Pioni erska 33

080 Ol

Prešov

O.S.Y.O.Co mp, a.s.

Strojnícka 18

080 Ol

Prešov

IL Prešov, spol s r. o

Strojnícka 18

080 Ol

Prešov

VSD, a.s

Ml ynská 31

042 9 1

Koš ice

Základňa

stacionárnych KlS , Regionál ny úsek

VVS, a.s. Koš ice, závod Prešov

Kúpel'na 3

080 Ol

Prešov

SPP- distribúcia a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 ll

Bratislava

OR HaZZ v Prešove

Požiarnicka l

080 Ol

Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115

080 Ol

Prešov

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62

Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 09

Bratislava

Slovane!, a.s.

Záhradnícka 151

82 1 08

Bratislava

l

Condornet, s. r.o.

Kováčs ka

080 Ol

Prešov

UPC Broadband s.r.o.

Alvinczyho 14

040 Ol

Košice

Sanet

Yazovova 5

812 69

Brati slava

Presn et

Strojnícka 2076/ 1

080 06

Prešov

Ms U Prešov - stavebný úrad, pre spis
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VYPRACOVAL:

STAVBA:

ING. KMEC
PROJEKTANT:

ING. KMEC
ZODPOVEON1

Í/V

PROJEKTANTI~

ING. KMEC
VEDOCI PROJEKTANT:

ING. KMEC

lf

i

i

ľUBOTICE-CYK~TltKÝ A PEŠ[ CHODN[K

-1.

AS

STAVOPROJEKT
s.r.o.
Jarkov!í 31

OBJEKT:

SO 01-CYKLISTICKÝ A PEŠ[ CHODN[K-1. ČASŤ

čASt:

DIEL:
OBSAH:

E-DOK. STAV. VÝKRESOV
OOP-DOPRAVA

ŠIRŠIE VZŤAHY

080 Ol PREŠOV
DÁTUJ.I: 02. 2020 FORYÁT:

1xA4

STUPEŇ:

ZAK.č.:

20024

PIÚL.Č.:

2

DSPtRS

KOTY V:
MIERKA:

1: 10

000

