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Mesto Prešov
stavebný úrad

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 04.01.2021.

so sídlom Hlavná 73
Císlo: SU/421/1067/2021- Dr/1

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA,

ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu:

"Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a MČOV"
Dňa 25.11.2020 podala obec Mirkovce, Mirkovce
65, 082 06 Žehňa
návrh na
vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Mirkovce, časť
č.

Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV - inžinierske siete"
Členenie stavby:

SO 01 Stoková siet' Čistiareň odpadových vod ČOV
SO 02 Malá čistiareň odpadových vod
SO 03 Odberné zariadenie eI. energie - NN prípojka k ČOV
Líniová inžinierska stavba: "Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a MČOV inžinierske siete" bude umiestnená v intraviláne obce Mirkovce na pozemkoch parc. KN
C 290/3,KN-C 34 (KN-E 42/6 ), KN-C 453/1 (KN-E 456/1, k.ú. Mirkovce. Trasa stavby je
č.

vedená najma v miestnej komunikácii , zelenom páse na okraji vozoviek.
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona
a určenia Krajského úradu, pod
2011-491100-2 zo dňa 13. 01. 2011. Mesto Prešov je
príslušným stavebný úrad pre vykonanie
konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch,
v ktorýchje obec Mirkovce stavebným úradom a zároveň navrhovatel'om, podl'a § 36 odst. 4)
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Mirkovce, časť Dlhé Brehy
kanalizácia a MČOV - inžinierske siete" verejnou vyhláškou.
č.

Stavebný úrad podl'a §26 ods. 1) zák.
71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s
§36 ods.2) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania
všetkým účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Mirkovce, časť Dlhé
Brehy kanalizácia a MČOV - inžinierske siete", na pozemkoch parc. KN-C 290/3,KN-C
34 (KN-E 42/6), KN-C 453/1 (KN-E 456/1, k.ú. Mirkovce, verejnou vyhláškou.
č.

č.

Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad súčasne v súlade s §36 odst.2 zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení jeho noviel
upúšt'a od ústneho pojednávania a určuje lehotu pre uplatnenie námietok
č.

do 29.01.2021
Do predloženej žiadosti mažu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy
a organizácie spolupósobiace v územnom konaní nahliadnut' na Mestskom úrade v Prešove,
stavebnom úrade, Jarková
26, Prešov, II. poschodie v kancelárií
dv. 306. V prípade, že
účastník konania chce využit' právo nahliadnut' do predloženej žiadosti je potrebné sa vopred
kontaktovat' s pracovníkom SÚ na tel. 051/3100530
č.

č.

č.

Účastníci konania mažu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnit' len do
stanovenej lehoty, ináč sa k nim neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mažu uplatnit'
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas je povinný
požiadať stavebný úrad o primerané predlženie lehoty.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania neoznámi v
predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude mať za to, že so
stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovi a a opatrovníci sa mažu dať zastupovat'
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.
Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po stanovenej
lehote stavebný úrad neprihliadne.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č, 71/1967 Zb. o správnom konaní a
podl'a §36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk).
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného
konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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Ing. Joz
vedúci stavebn ho úradu

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú
inžiniersku stavbu: "Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV - inžinierske siete",
na pozemkoch parc. KN-C 290/3,KN-C 34 (KN-E 42/6), KN-C 453/1 (KN-E 456/1, k.ú.
Mirkovce, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
č.
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú
inžiniersku stavbu: "Mirkovce, čast' Dlhé Brehy kanalizácia a ČOV - inžinierske siete",
na pozemkoch parc. KN-C 290/3,KN-C 34 ( KN-E 42/6 ), KN-C 453/1 ( KN-E 456/1, k.ú.
Mírkovce, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov
č.
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