Spis č. : ŽP 854/2021

V Bardejove dňa 24.05.2021

V E R E J N Á V YH LÁ Š K A
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Dňa 17.02.2021 podal navrhovateľ „ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, IČO:48
154 091“ a po doručení dokladov zo dňa 02.06.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
„IBV 2 Dlhá Lúka – výstavba novej distribučnej trafostanice, VN-22kV prípojky, nové distribučné NN vedenie
a odberné elektrické zariadenie“ na pozemkoch parc. č. C KN 1150/1, CKN 1148/1, CKN1266/9,CKN 1266/7, CKN
1266/6, CKN 1266/2, ........ - líniová stavba v katastrálnom území Dlhá Lúka.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Bardejov, Mestský úrad v Bardejove, v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §36 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov
nariaďuje
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.07.2021 o 10oo hod. so stretnutím na Mestskom úrade, odd.
ŽP v Bardejove.
Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove - oddelení životného
prostredia a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na
nich prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že
ich stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa nechá na konaní zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta (obce) a doručuje sa v súlade s §26 zákona č. 71/967 Zb.
o správnom konaní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Slavomír Kmecik
vedúci oddelenia životného prostredia

Vyvesené : ........................................

Zvesené : ..........................................

Doručuje sa:
1. OÚ, OSoŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
2. VVS, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov
3. VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
4. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. SVP, š.p. ,OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
6. Proxis, spol.s.r.o., Kláštorská 8, 085 01 Bardejov
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava
9. Mesto Bardejov, oddelenie KČaD, Radničné námestie 16,085 01 Bardejov
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