VEREJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD NIŽNÝ ORLÍK
so sídlom vo Svidníku poverený výkonom stavebnej správy pre obec Nižná Jedľová
Č.j.: 172/2020 - 309
Svidník, 21.03.2022
Vybavuje:
Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík,
poverená výkonom stavebnej správy pre obec Nižná Jedľová, tel. 0948450375.
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Obec Nižná Jedľová podala dňa 04.11.2020 obci Nižný Orlík, ako príslušnému stavebnému úradu
pre obec Nižná Jedľová, určenej Krajským stavebným úradom Prešov, návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „Budovanie protipovodňových opatrení v obci Nižná Jedľová“ na
pozemkoch SO 01 C-KN 237, 137, 136, 135, 201/1, 210/1, E-KN 616, 618, SO 02 C-KN 2/1, 157, 6/2, 6/1,
7, 201/3, 201/1, 210/1, E-KN 573, 10, 616, 618 a SO 03 C-KN 208/1, 460, 207/1, E-KN 617 v katastrálnom
území obce Nižná Jedľová podľa predloženej projektovej dokumentácie. Nakoľko podaná žiadosť
neobsahovala potrebné doklady v zmysle ustanovení stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, po
doplnení požadovaných dokladov Obec Nižný Orlík, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §-u 119 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon) v súčinnosti Spoločného obecného úradu Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku, povereného
výkonom stavebnej správy pre obec Nižná Jedľová o p a k o v a n e o z n a m u j e začatie konania
o umiestnení stavby orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. §-u 36 ods. 4
stavebného zákona a ustanovením §26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a súčasne nariaďuje ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
25.04.2021 o 9:00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v obci Nižná Jedľová.
Do podkladov návrhu možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade
Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku ( Nábrežná 498/13) a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o územné rozhodnutie uplatniť najneskôr pri tomto
ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté
orgány štátnej správy a obec. Ak dotknuté orgány štátnej správy v určenej lehote svoje stanoviská
k umiestňovanej stavbe neoznámia, predpokladá sa, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov, so stavbou
súhlasia. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Viktória Vašková
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

Doručuje sa :
1. Obec Nižná Jedľová
2. Doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Čs. armády 19, Košice 040 01
3. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie
4. Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a PK
5. SaÚ ciest PSK, Jesenná 14, Prešov 080 05
6. SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierská 14, Košice 040 01
7. VSD, a.s. Mlynská 31, Košice 042 91
8. SPP-D, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
9. VVS, a.s. Košice, Závod Svidník, Stropkovská 643/79, Svidník
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
11. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižná Jedľová
Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky

