OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV, 053 63
Stavebný úrad
Číslo: 140/2017-SU
Vybavuje: Ing. Lukáčová
Tel. č. 0904 381 544

v Spišskom Hrušove, 24.04.2017

Oznámenie
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou
Obec Jamník, 053 22 Jamník 101, IČO: 00 329 215, v zastúpení Antonom Petruškom starostom obce
Jamník, ako navrhovateľ podala na stavebnom úrade obce Spišský Hrušov dňa 19.4.2017 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavebných objektov:
SO-01 „Chodník pri ceste II/536 v obci Jamník“
SO-02 „Rozšírenie verejnej vodovodnej siete pri ceste II/536“
na pozemkoch parc. č. KN 232, 386 v kat. území Jamník. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Spišský Hrušov ako príslušný stavebný úrad podľa §117 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na
základe určenia Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 27.09.2016 vydané pod
číslom OU-KE-OVBP-2016/039774, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania a súčasne na prejednanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň

23. 05. 2017, o 9:00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade, 053 22 Jamník 101.
Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na obecnom úrade
v Jamníku alebo na pracovisku spoločného obecného úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1,
3.poschodie, č.dverí 401 v úradne hodiny (Po: 8,00 – 12.00, St: 8.00–15.30, Pia: 8.00-12.00 hod.) a pri
ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na tomto
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať,
musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá
zastupovať.

Elena Franková
starostka obce
Prílohy:
1. Chodník pri ceste II/536 v obci Jamník – celková situácia
2. Rozšírenie verejnej vodovodnej siete prie ceste II/536 - situácia
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jamník, na internete,
prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 24.04.2017
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby za vyvesenie a zvesenie oznámenia:

