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OBEC TERIAKOVCE
Stavebný úrad
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73
Číslo: BS/4424/2016 – Mk

PSČ 080 01
V Prešove, 14. 03. 2016

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou

Dňa 04. 03. 2016 podal stavebník, ktorým je obec Teriakovce, Teriakovce 54,
080 05 Prešov, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného
povolenia inžinierskych stavebných objektov pod označením: „SO 108 –
Komunikácie pešie; SO 107 – Komunikácie vozidlové“. Predmetné objekty na
pozemkoch KNC parc. č. 199/3, 232/36, 232/50, 200/1, 253/2 v kat. území
Teriakovce, spadajú do objektovej skladby stavby pod pracovným názvom: „Obytný
súbor RD Pod Roveň Teriakovce“. Pre uvedenú stavbu, ktorej súčasťou sú aj
predmetné objekty SO 108 a SO 107 bolo vydané územné rozhodnutie obcou
Teriakovce dňa 25. 05. 2009 pod č. H/2009/41/13 - Lr. Dňom podania žiadosti bolo
začaté stavebné konanie.
Obec Teriakovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len
cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov podľa § 61 ods. 1 staveného zákona oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne
na prerokovanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnou obhliadkou na deň 21. 04. 2016 so stretnutím o 10:00 hod. na OcÚ
v obci Teriakovce.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej
dohode o dátume a čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch
pred dňom ústneho pojednávania t. j. do 21. 04. 2016, na Mestskom úrade v Prešove,
Stavebnom úrade, Jarková 26 a pri ústnom pojednávaní. Stavebný úrad upozorňuje
účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť
najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
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konaní sa neprihliada. Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania
neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z
hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. Ak sa nechá niektorý z
účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať
písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Ing. Ján Janíček
koordinátor úseku stavebného poriadku
poverený zamestnanec mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na obecnej úradnej tabuli
a zverejnené na internetovej stránke obce Teriakovce. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.
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Vyvesené dňa
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