Obec Hermanovce nad Topľou
OcÚ, Hermanovce n.T. 195, 094 34 Hermanovce n.T.
Číslo sp.: 73/2022-003
V Hermanovciach n.T. dňa 31.03.2022

Oznámenie
o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou

Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce (IČO: 00 332 674) podala dňa
01.04.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
„IBV PETROVCE -KAMENCE“
Stavebné objekty: SO-01a, SO-0l b — Cestná komunikácia
SO-02a, SO-02b, SO-02c Chodník
SO-03 — Splašková kanalizácia
S0-04a - Rigol
SO-04b — Dažďová kanalizácia
SO-04c — Betónová šachta
SO-05a, SO-05b Vodovod
SO-06 — Plynovod STL
S0-07 — Betónová retenčná nádrž
S0-08 — Terénne úpravy
-

líniová stavba v k.ú. Petrovce s umiestnením na pozemkoch parc. č. C-KN 618,
712, 710, 633, 700, 702, 583/3 (LV nezaložený, stav podľa E-KN parc. č. 3118),
353/2 (LV nezaložený, stav podľa E-KN parc. č. 476/2).

Navrhovaná stavba rieši rozšírenie infraštruktúry obce Petrovce pre plánovanú individuálnu
bytovú výstavbu. Budú vybudované prístupové komunikácie, rozšírenia inžinierskych sietí vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, rigoly. Vybudovanie týchto objektov
zabezpečí budúci rozvoj lokality a rozšírenie počtu obyvatel'ov. Výstavba rešpektuje
ochranné pásma týkajúce sa pozemku.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Hermanovce nad Topľou, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
(ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) v spojení s § 119 ods. 3 a v súlade s ustanovením
§-36 stavebného zákona OZNAMUJE začatie územného konania dotknutým orgánom

štátnej správy a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie
návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

04.05.2022 o 9oo hod.
so stretnutím na mestskom úrade v Petrovciach, v zasadačke OcÚ.
Do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné nahliadnuť pred
dňom ústneho konania na spoločnom obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni
v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 333/3, pondelok od 8.00 hod. do 15.00 hod., streda
od 8.00 hod. do 17.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 13.00 hod. a pri ústnom konaní.
Stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného
konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako v súlade s § 42 ods.5 stavebného zákona
stavebný úrad upozorňuje účastníkov územného konania, že v odvolacom konaní sa
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v
určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona môžu
dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na
úradnej tabuli obce Petrovce po dobu 15 dní a oznámené iným spôsobom v mieste
obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a internetovej stránke Obec Petrovce.
Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o
začatí územného konania o umiestnení stavby oznámené osobitne obvyklou formou.

Ing. Martin Ivan
Starosta obce

-

Príloha: situácia osadenia stavby

Oznámenia sa doručí:

Účastníkom konania
- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 73/2022-003 zo dňa 06.04.2022
(podľa § 36 ods. 4 zákona stavebného zákona – umiestnenie líniovej stavby )
Na vedomie
l./ Navrhovateľ: Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89
- starosta obce
2./ SPF Bratislava, Budkova cesta 36, Bratislava
Dotknutým orgánom:
1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov
nad Topľou
5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
6./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, Vranov nad Topľou
7./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad
Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
8./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, Kalinčiakova 879,
Vranov nad Topľou
9./ SaÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1301, Vranov nad Topľou
10./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11./ VVS, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
12./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou
13./ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A ,
040 01 Košice
14./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5,
Vranov nad Topľou

Vyvesené dňa: 04.04.2022

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

