OBEC BUKOVEC, zastúpená starostkou obce
_______________________________________________________
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Číslo : 161/2022
Vybavuje: Ing. Berníková / 0911219020

Bukovec, dňa 23. 6. 2022

OZNÁMENIE
o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Navrhovateľ Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, Košice, podal dňa
9. 6. 2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „Okružná križovatka – Kostolianska cesta – Národná trieda
- Podhradová“ v kat. úz. Košice – Severné Mesto na pozemkoch parc. č. 6994/20, 6994/21,
8216/1, 8216/2, 8216/3, 8216/4, 8221/1, 8221/2, 8221/3, 8221/4, 8221/5, 8221/6, 8221/7,
8221/17, 8229/1, 8229/2, 8229/3, 8283/2, 8283/5, 8283/7, 8283/11, 8283/12, 8283/13,
8283/14, 8283/15, 8283/16, 8283/17, 8362/11, 6994/1 /reg. „E“ parc. č. 10654 a 10653/
a 6994/22 /oddelenej z parc. č. 6994/1 – reg. „E“ parc. č. 10653/, vydané Obcou Bukovec
pod č. 358/2019 dňa 12. 5. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 7. 2020.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
o umiestnení horeuvedenej stavby podľa § 35 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych predpisov.
Na základe uvedeného Obec Bukovec, ako poverený stavebný úrad podľa § 117 a § 119
stavebného zákona podľa čl. 1. § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 40 ods. 3 a primerane podľa § 36
oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania
a súčasne v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania
a od ústneho pojednávania v predmetnej veci. Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na stavebnom úrade v Bukovci. Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu
uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na príslušnom stavebnom úrade najneskôr
do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa nebude
prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý
z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť
určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak v určenej lehote dotknutý orgán
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, podľa § 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

-str. 2 ozn. č. 161/2022-

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.

Ing. Lýdia Mikulová
starostka

Doručí sa :
1. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Vyvesené dňa : .....................................

Zvesené dňa : ......................................... Pečiatka, podpis : ................................................

