OBEC KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ
Križany 145
079 01 Krišovská Liesková
č.j. 73/2020/SÚ-VV/Si

Krišovská Liesková 12.06.2020

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania

Obec Krišovská Liesková, ako správne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení a podľa
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona
1.

oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania, že dňa
10.06.2020 sa začalo

územné konanie
navrhovateľovi : Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Veľké Kapušany
na stavbu

2.

: Veľké Kapušany – okružná križovatka
ul. Fábryho – Námestie Istvána Dobóa – sídlisko P.O. Hviezdoslava
a sídlisko L. N. Tolstého

súčasne stavebný úrad nariaďuje o predloženom návrhu ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň:

09. júla (štvrtok) o 1000 hod.
so stretnutím všetkých prizvaných v stanovenom čase
na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch v malej zasadačke
V rámci stavby existujúca úrovňová priesečná križovatka miestnych komunikácií sa
navrhuje prestávať na okružnú križovatku. Okružná križovatka sa navrhuje s vonkajším
priemerom D = 30,00 m. Súčasťou stavby je aj výstavba nových priľahlých chodníkov a
verejného osvetlenia.

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 a stanoviská uplatniť písomne do zápisnice na
konaní, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade do stanoveného termínu.
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
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.
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Začatie územného konania je v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou
vyhláškou a podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje
za deň doručenia.

Július Tamaška
starosta obce

Príloha:
situácia osadenia stavby

Vybavuje: Spoločná úradovňa vo Veľkých Kapušanoch
Ing. Simonová Agnesa, tel: 628 22 35, 0915928862, e-mail: stavebny.urad@vkapusany.sk

