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Obec Petrovany
Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

Číslo: SÚ/13170/2019-Su

V Prešove dňa : 22.10.2019

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predÍžení
platnosti územného rozhodnutia na stavbu:
.Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných ploch na ul. Šrobárovej"
Obec Eubotice, ako príslušný stavebný úrad vydal pod prot.
SÚ-S/17220120 16/1816-Kt
dňa 30.10.2017 rozhodnutie o umiestnení stavby: "Prepojellie komunikácie a rozšírenie
odstavných ploch na ul. Šrobárovej".
Obec Petrovany, stavebný úrad príslušný podl'a § 119 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte iba stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal navrhovatel' - žiadatel' Mesto Prešov,
OÚR,AaV, RlV, Jarková 24, 08001 Prešov.
č.

predlžuje
v súlade s ustanovením § 40 odst. 3) stavebného zákona platnosť rozhodnutie o umiestnení
stavby Č. SÚ-S/17220/2016/1816-Kt.: "Prepojenic komunikácie a rozšíreníe odstavných
ploch na ul. Šrobárovej na pozemkoch parc.č. KN-C 14411, KN-C 14385/2, KN-C
14385/3, KN-C 14385/12, KN-C 14385/13, KN-C 14386/16, katastrálne územie Prešov.
Oděvodneníe:
Navrhovatel':

Mesto Prešov, OÚR,AaV, RlV, Jarková 24, 080 01 Prešov podalo
SÚ
S/17220/2016/1816-Kt zo dňa 30.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.12.2017 pre
stavbu "Prepojenie komuníkácie a rozšírenle odstavných ploch na ul. Šrobárovej".
Obec Petro vany. príslušný stavebný úrad podl'a § 119 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.
v znení n. p. 1 ďalej v texte stavebný zákon!, podl'a § 36 odst.1) stavebného zákona oznámil
účastníkom územného konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci predlženia
uvedeného právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu "Prepojenie komunikácie
a rozšírenie odstavných ploch na ul. Šrobárovej".
Obec Petrovany, prís1ušný stavebný úrad súčasne v súlade s § 36 odst.2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení jeho noviel
upustilo od ústneho pojednávania a určilo lehotu 7 dní od doručeni a oznámenia o začatí
konania pre uplatnenie námietok.
V rámci určenej lehoty neboli doručené žiadne námietky od účastníkov konania.
Stavebný úrad po posúdení predloženého návrhu na predÍženie platnosti územného
rozhodnutia SÚ-S/17220/2016/1816-Kt zo dňa 30.l0.2017stavby "Prepojenie komunikácic

dňa 12.09.2019 návrh na predlženie platnosti úzernného rozhodnutia vydaného pod.

č.

:2

a rozšírenie odstavných ploch na ul. Šrobárovej" na základe výsledkov konania rozhodol
vo veci tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
Poučenie:
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predlžení platnosti územného
rozhodnutia, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák.
71/1967 Zb.
o správnom konaní a podl'a § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mesta Prešov a obce Petrovany.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej
stavby.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň,
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručeni a tohto rozhodnutia.
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. 71/1967
Zb. o správnom konaní podať na obec Petrovany, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
č.

č.

V súlade s § 54 odst. 2) zák, Č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie
podat' v lehote 1 S dní odo dňa doručenia úzernného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
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Ján Lěnko
Starosta obce
~
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Úradný záznam:
VCI'cjná vyhláška, kterou sa oznamuje

začatíe územného konania a bola vyvesená na úradncj tabuli Mesta Prešov

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje

začatie územného konania a bola zvesenň z ůradne] tabulc Mesta Prešov
dňa .....

n .....•.....................•.............•...

ti
Pečiatka a podpis

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje

začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Petrovany
dňa

.

Pečiatka a podpis
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje

začatie územného konania a bol a zvesená z úradnej tabule obce Petrovany
dňa

.

Peěíatka a podpis

