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Číslo: 70055/7149/2019-OSP-Pň

Poprad 09. 08. 2019

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 0l Poprad, zastúpené
primátorom mesta Ing. Antonom Dankom, podalo dňa 08.08.20l9 na Mesto Poprad žiadost'
o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu ,,Parkovisko ERBIUM II v Poprade"
na pozemkoch KN-C parc. č. 2993/823, 2994/12, 2993/980, 2993/824, 2993/949, 2993/950,
2993/951, 2993/952, 2993/945, 2993/926, 2993/810, 2993/938, 3290/38 vk.ú. Poprad.
Uzemné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Poprad pod č. 193/2198/2019-MCh
dňa 07.06.2019. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Poprad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podra § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, oznamuje podl'a § 61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného
konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Vzhradom
na to, že podaná žiadost' s podkladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podra § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a od
ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov je možné vyjadrit' sa k podkladom pre rozhodnutie a k sp6sobu
ich zistenia, prípadne navrhnút' ich doplnenie.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnut' na stavebnom úrade. Účastníci
konania m6žu svoje námietky kžiadosti ostavebné povolenie uplatnit' najnesk8r
do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote ú»žu oznámit' svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší

čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadost' lehotu-pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v
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určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povorovanej stavbe, má sa za to,
že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý zúčastníkov konania nechá vkonaní zastupovat', musí jeho zástupca
predložit' písomné plnomocenstvo spodpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovat'.
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Ing. Kristína Horáková
vedúca odboru výstavby
na základe poverenia primátora mesta

Stavebný úrad upovedomuje účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
podra § 61 ods. 4 stavebného zákona tak, že sa oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu - Mesta Poprad. Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.
Oznámenie sa súčasne zverejnf na elektronickej úradnej tabuli Mesta Poprad.
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odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

Mesto Poprad, oddelenie územného plánu, investícií a dopravy
Okresný úrad Poprad,
Popra odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,

058 44 -Poprad(OŠS
(OŠSOH, OŠSOPaK, OŠVS)
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
Mesto Poprad, odbor správy majetku (vlastník verejného osvetlenia)
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 0l Prešov
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost', a.s., Hraničná 662/ 17, 058 89 Poprad
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 Il Bratislava
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

ORPZ v Poprade, Okresný dopravný inšpektorát, Alžbetina 714/5, 058 0l Poprad
Na vedomie:

Mesto Poprad, odbor výstavby
ISPO spol. s r.o., Ing. Michal Dúbravský, Slovenská 86, 080 0l Prešov
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