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MESTO PRESOV

'lvo.ené tfňa

Stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov
Spis. č: SU/ll062112019 - Sf/158

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 26.07.2018

Oznámenie o začatí územného konania
( verejná vyhláška)
Navrhovatel'
- spoločnosť 02 Slovakia s.r.o so sídlom Einsteinova 24, 851 01
Bratislava, zastúpená spoločnosťou Deltech a.s. so sídlom priemyselná 1, 031 01
Liptovský Mikuláš podal dňa 02.05.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby: "základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom
objekte 71597 POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6 ", na ulici Obrancov mieru 6
polyfunkčnom
Prešov.

objekte Štátnych lesov a.s., súpisné č. 4675 na pozemku KN-C 7819 k.ú.

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zák. Č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (d'alej v texte stavebný
zákon),' podl'a § 36 odst. 1) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
o umiestnení stavby: " základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na
existujúcom objekte 71597 POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6" všetkým
účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariad'uje v súlade s § 36 odst. 1
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať.

Dňa 22.08.2019 O 09,00 hod
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na

l.poschodií, miestnosť Č. 217.
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove - stavebnom úrade, na Jarkovej

ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu je
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100533.
Podl'a § 36 odst. 1 stavebného zákona účastníci územného konania mažu svoje námietky a
pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podl'a § 42 odst. 4 stavebného
zákonav odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na
možnost' účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástup com na základe písomného
splnomocnenia predloženého pred začiatkom tohto ústneho pojednávania.
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je
povinný požiadať stavebný úrad o primerané predlženie lehoty.

_
_

Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania
neoznámi v predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude mat'
za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí,
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje nové prejednanie návrhu na vydanie rozhodnutia .
o umiestnení stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej

tabuli mesta Prešov
a zverejnená na internete - elektronickej tabuli mesta Prešov
(www.presov.sk). Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia oznámenia o začatí územného
konania.

Ing.
Vedúci stavebného úradu

Úradný záznam:
Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby:
"základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte 71597
POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6" bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www.presov.sk )
',

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby:
.základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte 71597
POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6" bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www.presov.sk )
Dňa

·
Pečiatka a podpis

Vybavuje: JUDr. Štefko

e-mail: miroslav.stefko@presov.sk
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Ing. VaJéria Szépeová
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Hlavný projektant
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Ing.

VYPRACOVAL
Zodpovedný projektant

J. Matejček
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