Obec Petrovce
OcÚ, 094 34 Hermanovce nad Topľou
K č.sp. 175/2020 - 003

V Petrovciach dňa 12.06.2020

Oznámenie
o začatí stavebného konania spojeného v zmysle § 39 a ods. 4 zák.č. 50/1996 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s územným
konaním a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou.
Jozef
, bytom 094 31 Petrovce s.č. 88 podal dňa 12.06.2020 na tunajšom úrade
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:

„Rodinný dom s.č. 88 – rekonštrukcia a prístavba“
na pozemku parc. č. C-KN 5 k.ú. obce Petrovce.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním.
Obec Petrovce – stavebný úrad príslušný podľa § 33 a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. „
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“, v znení neskorších predpisov / ďalej len
stavebný zákon/ ,

oznamuje
v súlade s ust. § 61 v spojení s § 39 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania
spojeného s územným konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania a súčasne nariaďuje na základe predloženého návrhu ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň:

07.07.2020 o 900 hod.
............................................................................................
so stretnutím na Obecnom úrade v Petrovciach.
Do podkladov návrhu na vydanie stavebného povolenia je možné nahliadnuť pred dňom
ústneho konania na spoločnom stavebnom úrade (spoločnej úradovni) v Hanušovciach
nad Topľou – ul. Mierová 333, pondelok od 8.00 hod. do 17.00 hod., utorok až štvrtok od
8.00 hod. do 15.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a pri ústnom konaní. Účastníci
konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním. Ak dotknutý
orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí. 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 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

Oznámenia sa doručí:
Účastníkom konania
- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 175/2020 - 003 zo dňa 02.06.2020
Na vedomie
1./
2./
3./
4./
Dotknutým orgánom:
1./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, 093 01
Vranov n. T.
2./ VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348. 093 19 Vranov nad Topľou
3./ Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
5./ SPP- distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Vyvesené dňa:

02.06.2020

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

