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Obec Petrovany
Stavebný úrad
So sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73
Číslo : SÚ/9452/2020-Su

V Prešove

080 Ol Prešov
24.07.2020

dňa:

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia
na stavbu
"Obnova nákupného centra Opál".
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Navrhovate!'- Mesto Prešov , OÚR,AaV, RIV, Jarková 24, 080 Ol Prešov podal dňa
06.05.2020 na stavebný úrad žiadosť o predÍženie platnosti stavebného povolenia stavby
"Obnova nákupného centra Opál", č. SU/10355/142406/2018-Se, zo dňa 12.09.2018.
V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Okresný úrad Prešov, odbor výstavby
a bytovej politiky, so sídlom Nám. Mieru 3, 080 Ol Prešov určil pod č. OU-POOVBPl2019/0128119/0029819 zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným
úradom a zároveň navrhovateľom.
Obec Petrovany ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien
a doplnkov, v súlade s ustanovením§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania
o predÍženie platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a všetkým známym
účastníkom konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou.
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej
telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade
v Prešove, stavebnom úrade, ul. Jarková 26 (č. dv. 306).

Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania o predÍžení platnosti
územného rozhodnutia, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 6
stavebného zákona neprihliadne.
Podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý
orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má
sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predÍžení platnosti stavebného
povolenia na stavbu "Obnova nákupného centra Opál", musí byť vyvesená v súlade
s ustanovením§ 61 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov
a obce Petrovany. a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov a obce Petrovany.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo Im skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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