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vyvesené dna __ -------Obec Uubotict;vesenédňa_----stavebný úrad
08001 Prešov
V Prešove dňa: 14.03.2019

so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73
Číslo: SÚ/4781125989/2019-Kč/17

Oznámenie
O začatí konania O odstránení stavby
MsÚ

Prešov - OSMM, Jarková 24, 080 01 Prešov podal dňa 07.03.2019 na
stavebnom úrade žiadost' o odstránenie stavby: "Prešov ul. Plzenská - oplotenie", súpisné
číslo, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 3954/1, kat. územie Prešov.
Obec Uubotice, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 119 ods. 3 stavebného
zákona a určenia Krajského stavebného úradu v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, pod
Č. 2011-49/100-2
zo dňa 13. 1. 2011. Obec Lubotice je príslušným stavebný úrad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnuti a v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným
úradom a zároveň, v súlade s ust. §90 ods. 1 a §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie
konania o odstránení stavby: Prešov ul. Plzenská - oplotenie", nachádzajúca sa na pozemku
parc. Č. KN-C 3954/1, kat. územie Prešov. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery
na stavenisku a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podanej žiadosti, upúšťa
v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány mažu uplatnit' svoje námietky k žiadosti
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručeni a tohto oznámenia, inak sa na neskoršie
podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Podl'a §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámit' svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mažu uplatnit' svoje námietky účastníci konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' na MsÚ v Prešove - stavebnom úrade,

Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 304.
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Ing.Jo
vedúci staveb

Doručí sa:
I.
MsÚ Prešov - OSMM, Jarková 24, 080 01 Prešov
2. MsÚ Prešov - OHAM, Jarková 24, 080 01 Prešov
3.
Krajský pamiatkový úrad Prešov., Hlavná 115,08001
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