
Obec Chrasť nad Hornádom
Stavebný úrad

053 63 Chrasť nad Hornádom 165
Číslo: 315/2018-SU                                       Chrasť nad Hornádom, dňa 06.12.2018 
Vybavuje: Ing. Lukáčová
Tel. č. 0904 381 544            

O Z N Á M E N I E 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

verejnou  vyhláškou. 

 Navrhovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863,
v zastúpení spoločnosťou BK-Tel, s.r.o., so sídlom Urbánkova 1594/70, 040 01 Košice, IČO: 36 602 116, dňa
08.11.2018  podala  na  návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o umiestnení  stavby  „Oporný  a vytyčovací  bod
nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia“  na pozemkoch parc. č.  KN-C 580
(KN-E 580/2) a  KN-C 560/1  (KN-E 565, 566),  KN-C 566/1, 566/2, 568/5, 1068 v kat. území Chrasť nad
Hornádom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Členenie stavby: SO-01 Oporný a vytyčovací bod
   SO-02 Elektrická prípojka

Obec Chrasť nad Hornádom ako stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36
stavebného  zákona  oznamuje  začatie  územného  konania  a  súčasne  na  prejednanie  predloženej  žiadosti
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

08. 01. 2019  o 9:00 hod. so stretnutím na obecnom úrade v Chrasti nad Hornádom.

Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky  a pripomienky  k návrhu  uplatniť  najneskôr  pri  ústnom
pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

Do  dokladov  rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť  pred  dňom  ústneho pojednávania  na  pracovisku
spoločného obecného úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 1, 3.poschodie, č. dverí 401 v úradne
hodiny  (Po: 8.00 –12.00, St: 8.00–15.30, Pia: 8.00-12.00 hod.)

Ak  sa  niektorý  z účastníkov  konania  nechá  v konaní  zastupovať,  musí  jeho  zástupca  predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Marián Melega
              starosta obce 

     
Prílohy:
výkres č. 1-02_situácia umiestnenia

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Chrasť nad Hornádom,
na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 07.12.2018                                                              Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie oznámenia: 


