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MESTO PREŠOV
Stavebný úrad
PSČ 080 Ol
V Prešove dňa: 6.10.2017

Hlavná ul. č. 73, Prešov
Spis.č. SUI11936/2017-Ja/209

Vybavuje : Ing. Janíček
telefonický kontakt 051/3100532
e-mailová adresa: jan.janicek@presov.sk

Výzva na doplnenie podaného návrhu
a rozhodnutie o prerušení konania
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Navrhovateľ - spoločnosť JUST s.r.o., Weberova č. 2, 080 Ol Prešov podala dľia
26.7.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Bytový dom,
Tarasa Ševčenka, Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 3541, KN-C 3542, KN-C 3543, kat.
úz. Prešov.

Uvedeným

dňom

sa začalo územné konanie.

Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte stavebný
zákon) posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu a zistil, že
predložený návrh, doložená dokumentáciu pre územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný
podklad pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby.
Stavebný úrad na základe § 35 ods. 2 zák.

navrhovateľa,

č.

vyzýva
aby v lehote do 60 dní odo dňa

50/1976 Zb. v znení príslušných noviel

doručenia

predmetnej výzvy doplnil

návrh:
l. Právoplatné rozhodnutie, ktorým stavebný úrad povoľuje odstránenie stavby
rodinného domu na ulici Tarasa Ševčenka č. S v Prešove, postaveného na pozemku
parc. č. KN-C 3542, k. ú. Prešov.

Pre uvedené dôvody stavebný úrad na základe § 29 odst. l zák.
o správnom konaní v znení n. p. , územné konanie pre predmetnú stavbu

č.

71/1967 Zb.

prerušuje.

Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným
spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 35 odst. 2 stavebného
zákona stavebný úrad konanie zastaví.

2.
Odôvodnenie:
Na základe návrhu spoločnosti JUST, s.r.o., Weberova č. 2, 080 Ol Prešov stavebný
úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby "Bytový dom, Tarasa Ševčenka,
Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 3541, KN-C 3542, KN-C 3543, k.ú. Prešov verejnou
vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie na deň 25.8.2017 o ll. OO
hod so stretnutím na Ms Ú Prešov.
Stavebný úrad na tomto úzenmom konaní posúdil predložený návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu a zistil, že predložený návrh, doložená
dokumentácia a navrhovate!'om doložené podklady pre vydanie územného rozhodnutia
neposkytujú dostatočný podklad pre spol'ahlivé posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby
v území, z hl'adiska záujmov sledovaných v územnom konaní.
Stavebný úrad na základe § 35 odst. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení príslušných noviel
vyzval preto navrhovate!'a, aby doplnil návrh požadovaným spôsobom o uvedené náležitosti
v stanovenej lehote.
Zároveň poučil navrhovate!' a, že ak nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia
požadovaným spôsobom v stanovenej j lehote, stavebný úrad územné konanie v súlade s § 35
ods. 2 stavebného zákona územné konanie zastaví.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje prerušenie územného konania pre predmetnú
stavbu, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb.
o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na
internetovej stránke Mesta Prešov www.presov.sk.
Po u

č

enie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podl'a § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní nemožno odvolať.
Rozhodnutie nie je pod!'a § 248 ods._ aJ_Qbčianskeho súdneho poriadku preskúmatel'né
/;~.;c. ."_;;>~
súdom.
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Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje prerušenie územného konania pre stavbu: "Bytový
dom, Tarasa Ševčenka, Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov
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