Obec Pavlovce
OcÚ, Pavlovce s.č. 143, 094 31 Pavlovce

Číslo: 24/2017 -0002
V Pavlovciach, dňa 10.02.2017

Oznámenie
o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36599361
v zastúpení Ing. Petrom Frákom, PhD. – vedúcim odboru Projekty podala dňa 08.02.2017 na
tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :
PAVLOVCE, SMER CHATY – VÝSTAVBA TRAFOSTANICE
Stavebné objekty: SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody
- Úsek 01 VN vzdušné vedenie – montáž
- Úsek 02 NN vzdušné vedenie - montáž
Prevádzkové súbory: PS 01- Trafostanica - montáž
- líniová inžinierska stavba (podľa § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona) v k.ú. obce
Pavlovce, trafostanica je navrhovaná na pozemku parc. č. CKN 2922 vedľa cyklistického
chodníka
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Pavlovce, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov,
(ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) v súlade s ustanovením §-36 stavebného zákona
OZNAMUJE začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň :

14.03.2017 (utorok) o 900 hod.
1

so stretnutím na Obecnom úrade v Pavlovciach.
Do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom
ústneho konania na spoločnom obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni
v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 333/3, pondelok od 8.00 hod. do 17.00 hod., utorok
až štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy , inak podľa §-u 36 odst. 3 stavebného zákona sa má za to, že
ich stanovisko je kladné .
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.
Upozornenie :
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.

Ing. Jozef Kočiš
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej
tabuli obce Pavlovce po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný
deň tejto lehoty je deň doručenia.

Doručí sa:
l./ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Lýdia Jacková
2./ Obec Pavlovce, - starosta obce
3./ Alena Ragančíková, Pavlovce s.č. 112
4./ Orečná Ľubica, Pavlovce s.č. 171
5./ Anna Čurlíková, Pavlovce s.č. 62
6./ Končárová Alžbeta, Tehelná 601/8, 087 01 Giraltovce
7./ Ondečková Marta, Pavlovce 202
8./ Migáš Rastislav, Pušovceb62, 082 14 Pušovce
9./Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Slobody 5, Vranov
n.T.
10./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, Kalinčiakova 879,
Vranov n/T
11./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- oddelenie prevádzky KE, MI – Plynárenská 4 Michalovce
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12./ Obec Pavlovce
13./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01
14./ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Bodrogu, M.R. Štefánika
484/25, 075 34 Trebišov
15./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov n/T
1./ Ostatným (neznámym) účastníkom konania bude toto oznámenie doručené verejnou
vyhláškou

Vyvesené dňa: 16.02.2017

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby
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