
OBEC ZBOROV
Lesná 415/10, 086 33 ZBOROV

Číslo: 817 124 2022 V Zborove, dňa 07.03.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
O z n á m e n je

o začatí územného konania a o flariadeflí ústfleho konania podl‘a @ 36 ods. 4 zákona č.5011976
Zb. O územnom plánovaflí a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Dňa 17.02.2022 podala VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, iČo 36599361 návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„ Zborov — úprava VN vedenia - SOK“
iífliová stavba

na pozemkoch v katastrálnom území Zborov a na pozemkoch v katastrálnom území Dlhá Lúka.

Popis stavby:
Jedná sa líniovú inžiniersku stavbu. Predmetom návrhu je umiestnenie samonosného optického kábla
(SOK) na stavbe existujúceho vzdušného vedenia. SOK začína na PB č.19 (č.0) NN vedenia
nad čast‘ou mesta Bardejov Dlhá lúka a pokračuje po VN vedení V472 od PB č. I smerom k obci
Zborov a ukonči sa najestvujúcom NN PB č.28. Celková dižka vedeniaje 2551 m.

Uvedeným dňom bob začaté územflé konaflie.

Obec Zborov ako príslušný stavebný úrad podľa * 117 ods. I zákona č. 50 1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskoršich predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) a * 119
ods.] stavebného zákona na základe ktorého určil Okresný úrad . odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie štátnej stavebnej správy. Prešov dňa 01.02.2022 pod č. OU-PO-OVBP2-2022 010940-002
obec Zborov ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ustanovením ~ 36 ods. I a 4 stavebného zákona
oznamuje účastníkom konania a dotknutým organom začatie uzemného konania a zároveň

n a ria d‘ uj e

ústne konanie spojené s miestnym zisťovanim, ktoré sa uskutoční

dňa 06.04.2022 o 9.00 hod. so
stretnutím v zasadacej miestnosti Obecného úradu Zborov, ul. Lesná 10.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť počas úradných hodín na Obecnom úrade Obce Zborov,
Lesná 10.
Učastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskór pri ústnom konaní.
Na neskór podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviska v rovnakej lehote. v ktorej móžu svoje pripomienky
a námietky uplatniť účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne
posúdenia návrhu dlhši čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane
predlži. Ak dotknutý orgán. ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej



alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujrnov súhlasí (* 36 ods.3 stavebného zákona).
Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

V odvolacom konaní sa neprihllada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v určenej
lehote v prvostupňovom konaní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a ~ 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť
vyvesené Po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zborov, Mesta Bardejov, Mesta Bardejov
čast‘ Dlhá Lúka a webovýeh stránkach Obce Zborov a Mesta Bardejov.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mgr. Ján Šurkala PhD
starosta obce

Príloha: Situácia urniestnenia líniovej stavby

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.

Obec Zborov — úradná tabuľa — zverejnené podobu 15 dní:

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Mesto Bardejov- úradná tabul‘a - zverejnené Po dobu 15 dní:

. . ÁO.0~2o2~- . .Vyvesene dna Zvesene dna

Mesto Bardejov- úradná tabuľa časť Dlhá Lúka - zverejnené podobu 15 dní:

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Oznámenie sa doručuje:
I. VSD a.s., Mlynská 31,04291 Košice
2. Ing. Božena Kajňaková, VSD a.s., projekty. Mlynská 31,0429] Košice
3. Mesto Bardejov, Radničné nám. 16,08501 Bardejov
4. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Nám. Mieru č.3, 080 01 Prešov
5. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4,04001 Košice
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,0800] Prešov
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Dumbierska 14,04059 Košice
8. VVS Košice. závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
9. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
10. Slovák Telecom as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
II. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ZP, Dlhý rad 16, 085 0] Bardejov
13. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, DIhý rad 16, 085 01 Bardejov
14. Slovenský vodohospodársky podnik, šp., UL Košice, Dumbierska 14, 041 59 Košice
IS. Aquaspiš- vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 Rudňany
16. W- Control, s.r.o., Hraničná 6684,05801 Poprad
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