Obec Petrovce
OcÚ Petrovce 89, 094 31 Petrovce
k sp.: 280/2022-002
V Petrovciach dňa 31.08.2022

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania
Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO:
36 599 361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01
Vranov nad Topľou (IČO: 44104944) podal dňa 30.08.2022 na tunajšom úrade
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:
„Petrovce, IBV 4 RD - NN“,
ktorá bude umiestnená v katastrálnom území Petrovce, ako je zakreslené v situačnom
výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre stavebné povolenie. Jedná sa o líniovú
inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného umiestnenú v extraviláne
katastra Petrovce na pozemkoch – pozemky, na ktorých budú osadené nový NN kábel
v zemi - C-KN 704, 618, 702, 700, 707 a E-KN 2224, 3118 a 2217/1 a nová skriňa
SR a nový NN kábel v zemi – C-KN 305/24 a E-KN 2215/1, 2216/12218/1 k.ú.
Petrovce. Stavba rieši zriadenie nového podzemného NN vedenia a nových
plastových skríň NN vedenia pre napojenie predmetných parciel v obci Petrovce.
Taktiež rieši uloženie chráničky pre nový optický kábel do spoločného výkopu s
navrhovaným NN káblom.
Predmetom projektovej dokumentácie je :
- nové podzemné NN vedenie vyhotovené izolovanými káblami NAYY.J 4x150
v celkovej dĺžke 384 m
- nová plastová pilierová skriňa SR, resp. SPP v celkovom počte 3 ks
- nová chránička HDPE 40/33 pre nový optický kábel v celkovej dĺžke 384 m
Zdôvodnenie stavby: V danej lokalite sa nenachádza NN distribučná sieť pre
napojenie nových odberných miest
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Petrovce, 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) oznamuje v súlade s ust.§ 61 stavebného
zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania a pretože na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Petrovce
územné rozhodnutie pod. č. 204/2022-004 zo dňa 08.07.2022 a stavebnému úradu sú
dobré známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle §-u 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od
miestneho zisťovania a ústneho rokovania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. V zmysle
§-u 61 ods. 6 stavebného zákona - ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na
riadne 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 povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade - na
spoločnej úradovni v Hanušovciach nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, Hanušovce
nad Topľou pondelok od 8 oo do 15 oo hod, streda od 8 oo do 17 oo hod, piatok od 8 oo
hod do 13 oo hod. Ak sa dá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.
Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom
konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli
Obce Petrovce a internetovej stránke obce Petrovce po dobu 15 dní a oznámené
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

Príloha: situačný výkres
Oznámeni esa doručí :
Účastníkom konania
- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 280/2022-002 zo dňa .31.08.2022
(podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona – oznámenie stavebného konania líniovej
stavby)
Na vedomie
l./ Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení
EL PRO KAN, M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
- Ing. Michal Kandala (projektant)
2. Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce

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., Komenského 50, Košice
6./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov
nad Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
7./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody
5, Vranov nad Topľou
8./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
9./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031,
093 03 Vranov nad Topľou
11./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
slobody 5, Vranov nad Topľou
12./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou
13./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01

