OBEC SPIŠSKÝ HRHOV
Číslo: SP 502 /2013 ozn.

Stavebný úrad
053 02 Spišský Hrhov
V Spišskom Hrhove,1.7.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho
zisťovania a o zlúčení územného a stavebného konania
Stavebník Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení
Obcou Spišský Hrhov na základe plnomocenstva ,podal dňa 1.7.2013 na tunajšom stavebnom
úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
IBV Spišský Hrhov - zahustenie trafostanice
SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody, úsek 01 – VN prípojka, úsek 02 – NN rozvody,
PS 01 – Bloková trafostanica
- líniová stavba v k. ú. Spišský Hrhov.
Uvedeným dňom bolo zahájené územné a stavebné konanie.
Obec Spišský Hrhov, zastúpená starostom obce PhDr. Vladimírom Ledeckým, ako
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č.. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. e)
zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v platnom znení v súlade s ustanovením § 36 odst.1 a 4 a § 61 odst. 1 a 4
stavebného zákona oznamuje zahájenie územného a stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu
ústne konanie s miestnym šetrením na deň
16. júl 2013 o 10.00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Spišskom Hrhove.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri ústnom konaní, inak sa
na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predľži stavebný úrad na
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo
predľženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stanoviská účastníkov konania uplatnené pred
zahájením konania budú zohľadnené.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Spišskom
Hrhove.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 a § 61 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Spišský Hrhov .

PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

Vyvesené dňa...................................

Sňaté dňa.................................................

Oznámenie obdržia:
1. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Východoslovenská energetika, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice
3. Obec Spišský Hrhov
4. SPP, a. s., Moldavská 12, 040 11 Košice
5. SPP, a.s., pracovisko pre stavebné konanie, Závodská cesta 26, 010 22 Žilina
6. Orange Slovensko, a. s., Hutnícka 1, 040 01 Košice
7. Slovak Telekom, Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Košice
9. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., prevádzka Východné Slovensko, Alvinczyho 14,
040 01 Košice
11. BEPREZ s.r.o., Ing. Ľubomír Kolársky, Kúpeľná 19, 053 04 Spišské Podhradie

Vybavuje: Mgr. Liptáková, 053/4699158

