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Mesto Prešov
stavebný úrad
Hlavná Č, 73
Číslo: SU/9721113498112019-Dr/136

080 01 Prešov

V Prešove: 22.07.2019

Vybavuje: JozefDrobňák,
e-mail: jozef.drobnak@presov.sk
li 051/3100530

Oznámenie O začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

Dňa 10.06.2019 požiadala Obec Brestov, IČO 00326844, Brestov, súp.
98, 082 05
Brestov o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžinierku stavbu: "IBV Záhumnie V,NN,TS; Obec Brestov", stavebný objekt SO 01 VN prípojka, SO 02 Káblové NN rozvody,
SO 03 Odbemé elektrické, SO 04.1 Verejné osvetlenie, SO 04.2 Rozhlas, PS 01 Trafostanica
zariadenie umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 290/39, KN-C 355/8, KN-C 39312, KN-E
682/2, KN-E 68311, KN-E 683/2, KN-E 68411, KN-E 684/2, KN-E 685, KN-E 686, KN-E
687/1, KN-E 68712, KN-E 68811, KN-E 688/2, KN-EI 689, KN-E 690, KN-E 69111, KN-E
691/2, KN-E 692, KN-E 693,1 KN-E 694, KN-E 695/1, KN-E 695/2, KN-E 696, KN-E 697,
KN- E 752/1, KN-E 756/2, KN-E 758/2, KN-E 1602/2, KN-E 1604/2, KN-E 755 k.ú.
Brestov.
č.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a §117 ods. 1 zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný
zákon"): v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podl'a §6
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej v texte len "správny poriadok")
a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
na základe poverenia starostkou obce v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na
základe' podanej žiadosti začatie stavebného konania líniovej inžinierskej stavby verejnou
vyhláškou spojeného s miestnym zisťovaním na deň
č.

26.08.2019 O 09:00 hod
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na
l.poschodií, miestnost' Č. 217
Účastníci konania móžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskór do
26.08.2019 o 09:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje
námietky móžu uplatnit' najneskór pri ústriom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané

námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho
zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 správneho poriadku.
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spósobom v mieste
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Brestov. Posledný deň tejto

lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti 'určujúcej
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabul'u.
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Pozvánlm bude doručená:
1. Obec Brestov, , Brestov, súp. č. 98,082 05 Brestov
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Mesto Prešov - spoločný stavebný úrad

Ing. ozef Tuka
vedúci stavebného úradu
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Brestov, okr. Prešov
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UPOZORNENIE:
Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení
a preto má autor
diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditefnéa časovo obmedzené.Autor diela má aj výhradné právo udel'ovaťsúhlas na
prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím
projektovéhodiela sa rozumiejeho zhmotnenievo forme projektovej dokumentáciea právo autora nemožno zmluvne obmedziťani vylúčiť.
Osvedčenie:

S20181011141EIC

Hlavný inžinier projektu:

G~

lnq. Jakub Mikloš

COO/EZ

Zodpovedný projektant:

~ ~·U projeht

A E1

G1Jl

Ing. Jakub Mikloš

Vypracoval:

G1Jl

Ing. Jakub Mikloš

Obec Brestov, Brestov č.99, 08205 Brestov
Investor: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
Stavba:

Objekt:

BRESTOV, ISV ZÁHUMNIE ~ VN, NN, T5
SO 01 VN prípojka. SO 02 Káblové NN rozvody, SO 03 Odberné elektrické zariadenie,
SO 04.1 Verejné osvellenie, SO 04.2 Rozhlas
PS 01 Trafoslanica

Ik.

~

IČ DPH: SK 2023940072
.MO.BIL: 0911 29.1 422

mJProJektsro(l1'gma,l.com

Celková siluácia - širšie vzťahy
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Dátum:

02.2018

Zákazka číslo:

A09/2018

Stupeň PD:

projekt

Formát:

A4

Míerka:

M 1:10000

Výkres čislo:
Obsah:

s.r,e,
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Stúr~va 422/11
J--r17..
.082 22 Sarišskě Michalany , .
leO: 47 535 113
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Číslo sady:

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania líniovej inžinierskej
stavby: "IBV Záhumnie - V,NN,TSj Obec Brestov", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta
Prešov

23. D7, n'J

dňna
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania líniovej inžinierskej
stavby: "IBV Záhumnie - V,NN,TSj Obec Brestov", bola zvesená z úradnej tabule mesta
Prešov

dňa
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