MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY
Mestský úrad, Sídl. L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany

___________________________________________________________________________________________________

Č.j. 729/2020/SÚ – Oz/Bo

vo V. Kapušanoch dňa 16.06.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

TERMMING a.s. so sídlom Jarošova 1, 831 01 Bratislava podal dňa 12.03.2020
na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„Rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu na okruhu kotolne K3, Veľké Kapušany“,
ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany.
Mesto Veľké Kapušany, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.07.2020 (utorok) o 1000 hod.
so stretnutím všetkých prizvaných v stanovenom čase
na Mestskom úrade Veľké Kapušany, L.N. Tolstého č.1
v malej zasadačke na II. poschodí budovy mestského úradu.
Predmetom projektu je vybudovanie nových primárnych a sekundárnych teplovodných
rozvodov na okruhu kotolne K3 dvoma vetvami.
Vetva A je vedená v existujúcej trase teplovodných kanálov od kotolne K3 a zásobuje
teplom sídlisko L.N. Tolstého.
Vetva B je vedená v trase existujúcich teplovodných kanálov od kotolne K a zásobuje
teplom severnú časť sídliska P.O. Hviezdoslava.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade vo
Veľkých Kapušanoch so sídlom, MÚ Veľké Kapušany, sídl. LNT č. 1, II. posch. č. dv. 23 do
daného termínu v pondelok, utorok, stredu a piatok v bežnom týždni.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní inak sa na
ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy,
inak podľa § 36 ods. 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 s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.
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Začatie územného konania je v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené
verejnou vyhláškou a podľa § 26 zákona č.71/1767 o správnom konaní je zverejnené na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Veľké Kapušany po dobu 15 dní. Posledný deň tejto
lehoty sa považuje za deň doručenia.

PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta

Príloha: situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: Spoločná úradovňa vo Veľkých Kapušanoch
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