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Obec Petrovany
stavebný úrad
PSČ 080 Ol

so sídlom na MsÚ Prešov, ul. Hlavná 73, Prešov
číslo : SÚ/14402/155289/2021-Ju

V Prešove dňa: 11.11.2021

vybavuje: Ing. Jakub Jurečko
e-mail: jakub.jmecko@presov .sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA,
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu:
"vodovod a kanalizácia, ul. Na Brehu"
Na Obec Petrovany ako príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zák. č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte
stavebný zákon) a určenia Krajským úradom v Prešove, odborom štátnej stavebnej správy
listom číslo OU-PO-OVBPl-2019/012819/0029819 zo dňa 14.03.2019, ktorým bola Obec
Petrovany určená za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia
pre stavby, pre ktoré je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň aj stavebníkom bol podaný
dňa 12.10.2021 navrhovateľom Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov zastúpený
splnomocneným zástupcom HYDROARCH, s.r.o., Šafárikova 20, 080 Ol Prešov návrh na
vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby: "vodovod a kanalizácia, ul. Na
Brehu", na pozemkoch parc. č. KN-C 3253/1 a KN-C 3267/3 k.ú. Solivar.
Stavba: "vodovod a kanalizácia, ul. Na Brehu", sa
stavebných objektov a prevádzkových súborov a to:

člení

v rozsahu nasledovných

SO Ol -Splašková kanalizácia
SO 02 - Vodovodné potrubie
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania
všetkým účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "vodovod a
kanalizácia, ul. Na Brehu", ktorá sa navrhuje umiestniť na pozemkoch parc. č . KN-C 3253/1
a KN-C 3267/3 k.ú. Solivar.
Obec Petrovany ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods. l zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho noviel,
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať

09.12.2021 o 09:00 hod.
so stretnutím na: stavebnom úrade Mesta Prešov, Jarková 26, 2. poschodie,

č.

dverí 317.

Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy
a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove,
Stavebnom úrade, Jm·kova č. 26, Prešov s referentom, ktorý spis vybavuje na základe vopred
dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/31 OO 540 .
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.
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky
a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na
ne neprihliadne.
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.
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného
zákona v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného
splnomocnenia predloženého pred začiatkom tohto ústneho pojednávania.
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HYDROARCH, s.r.o., Šafárikova 20, 080 Ol Prešov
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor financií a mestského majjetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Mesto Prešov- MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov
SPP- distribúcia, a.s ., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18,080 06 Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov

CO/ Mesto Prešov - spoločný stavebný úrad

2

'l
! i

i' ';

j:

i ;

·

···.{ .::_-. /

···..·.

.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /RESPONSIBLE
VYPRACOVAL/ELABORA TED BY:
KRESLIL/DREW:
INVESTOR/ CLIENT:

s

®

MIES TO STAVBY /SITE LOCA TION:
NÁZOV STAVBY /PROJECT

OBJEKT /STRUCTURE:

ING. ARCH. MAREK JOZEF GRYGLAK PARÉ/SET:
ING. ARCH. MAREK JÓZEF GRYGLAK
ING. IVAN BAČA
;l;
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MESTO PREŠOV,
HLAVNÁ 73,
080 01 PREŠOV
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HYDROARCH, s.r.o.
ŠAFÁRIKOV A 5939/20, 080 01 PREŠOV
tel 051177 25 942, fax 051-748 11 74

PRESOV, UL. NA BREHU, PARCELA C.: 3253/1, 3267/3

'
VODOVOD A KANALIZACIA
UL. NA BREHU

so
so

01 SP LAŠKOV Á KANALIZÁCIA
02 VODOVODNÉ POTRUBIE
OBSAH DOKUMENTU/DOCUMENT CONTENT:

'
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CELKOV A SITUACIA STAVBY

STUPEŇ/PH ASE:

DÚR

ČASŤ/PART
DÁTUM/DA TE:

FORMÁT /SlZE:

IO
08/2021
1xA4

MIERKA/SCALE:

1:10000

Č. VÝKRESU/
DRAWING NO. :

[1

.....·.

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku
stavbu: "vodovod a kanalizácia, ul. Na Brehu", stavebné objekty:
-SO Ol - Splašková kanalizácia
- SO 02 - Vodovodné potrubie
bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku
stavbu: "vodovod a kanalizácia, ul. Na Brehu", stavebné objekty:
- SO Ol - Splašková kanalizácia
- SO 02 - Vodovodné potrubie
bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov
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Pečiatka a pôdpis
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