Mesto Prešov
stavebný úrad
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná č . 73
Císlo: SU/150116152/2018-Ko/17

PSČ 080 Ol

V Prešove: 23.01.2018

Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ,
e-mail: jan.koval@presov.sk
M 051/3100532

Oznámenie o začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie
Dňa 19.01.2018 požiadala Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves č. 168, 080 OS
Prešov v.z starostom o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Ruská Nová Ves, Hlavná
ul. - dobudovanie chodníka a IS" stavebné objekty SO Ol - Dobudovanie chodníka, SO
02 - Dažd'ová kanalizácia, SO 03 - Vodovod, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-E
218611,2186/2, k.ú. Ruská Nová Ves.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný
zákon") v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podľa §6
ods. l zákona č . 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok")
a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
a na základe určenia Krajského stavebného úradu č . 1/2003/13314-002/SP zo dňa 26.11.2003
v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe podanej žiadosti začatie
stavebného konania verejnou vyhláškou spojeného s miestnym zisťovaním na deň

19.02.2018 o 10:00 hod
so stretnutím na: na OcÚ Ruská Nová Ves
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do

19.02.2018 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje námietky
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 správneho poriadku.
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste
obvyklom a zverejnená na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j . ku dňu
vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.
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Pozvánka bude doručená:
l. Obec Ruská Nová Ves, IČO 00327727, Ruská Nová Ves, súp. č . 168, 080 05 Ruská Nová Ves
2. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14A, 080 05 Prešov
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov
5. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiamická l, 080 Ol Prešov
6. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
7. SPP- distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel. : 080023500
9. Prešovský samosprávny kraj , IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov
ll. Ing. Jana Soporská, Vihorlatská 15, 080 Ol Prešov
12. KDS projekt, s.r.o., IČO 43903894, Kpt. Nálepku č. 6, 080 Ol Prešov
CO/
Mesto Prešov -
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stavebný úrad

Ú radný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Ruská Nová Ves,
Hlavná ul. -dobudovanie chodníka a IS" SO Ol -Dobudovanie chodníka, SO 02 -Dažďová
kanalizácia, SO 03 - Vodovod bola vyvesená na úradnej tabuli

dňa

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

Pečiatka

a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Ruská Nová Ves,
Hlavná ul. - dobudovanie chodníka a IS" SO Ol - Dobudovanie chodníka, SO 02 - Dažďová
kanalizácia, SO 03 - Vodovod bola zvesená z úradnej tabule

dňa

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

Pečiatka

a podpis

