Obec Čaňa
zastúpená starostom Michalom Rečkom
stavebný úrad
Číslo: 700-01/2021-Ča

V Čani dňa 10.01.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania

Navrhovateľ : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, podal dňa 08.12.2021 na tunajšom
stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia pre umiestnenie stavby :

. Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce“
Stavebný objekt - Verejné osvetlenie častí chodníkov Juhoslovanská č. 5, Varšavská 18,19

pozemky KN C parcelné čísla 3514/1,3524, 3526,3528,3530/1, 3532, 3533, katastrálne
územie Nové Ťahanovce.

Dňom podania návrhu bolo územné konanie začaté.

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 1. stupňa podľa
ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v platnom znení, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona
s prihliadnutím k ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku, ktorý pojednáva o tom, že správny orgán
je povinný dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v spojení s ust.
18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v platnom znení

oznamuje
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania
a pretože sú tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a predložená žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre jej posúdenie, v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona a
s prihliadnutím k ust. § 142h písm. a) stavebného zákona, ktorý pojednáva o tom, že
stavebný úrad počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu
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vykonáva ústne pojednávania a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
oznamuje, že

týmto

upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Podľa ust. § 36 ods. 2stavebného zákona účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade - Spoločný obecný
úrad so sídlom v Čani, Osloboditeľov 22, Čaňa vždy v stredu.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr
v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne.

V zmysle ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý
bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
V súlade s ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
splnomocnenie.
Zároveň tunajší stavebný úrad v zmysle ust. § 142h písm. b) stavebného zákona upovedomuje
účastníkov konania o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu, na vydanie rozhodnutia z dôvodu

súčasnej krízovej situácie.

Michal Rečka
starosta obce
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Doručí sa
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice + informatívna verejná
vyhláška
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
7. TEPELNE HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
10. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
11. SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
12. DELTA ONLINE spot s r.o., Pri salaši 2, 040 01 Košice
13. ANTÍK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
14. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
15. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice
17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
19. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, Košice
20. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice
21. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)

Oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného
zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Informatívne bude oznámenie vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15,
040 13 Košice.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať na
Spoločný obecný úrad v Čani, ul. Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa.

Vyvesené dňa:
pečiatka, podpis

Zvesené dňa:
pečiatka, podpis

@ : jarmila.virbova@obeccana.eu
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
www.obeccana.eu a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
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