OBEC JESENSKÉ
Sobotská 10, 980 02 Jesenské

Číslo: 286/2020
Vybavuje : Csank

V Jesenskom dňa 09.09.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí územného konania stavby
a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Navrhovateľ - OBEC HODEJOV, 980 31 Hodejov 141, IČO:00318752 podala dňa
09.09.2020 na obec Jesenské ako na príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / žiadosť
o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu :
Stavba : Verejný vodovod v obci Hodejov
Popis stavby :
Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie verejného vodovodu v obci Hodejov.
Verejný vodovod sa plánuje napájať na prívodné potrubie pitnej vodyktorá sa nachádza
v armatúrovej šachte pri štátnej cesty 11/571 / križovatka do obci Gortva/ a začína
privádzačom a odbočnou tvarovkou a uzáverom v šachte. Dĺžka prívodného potrubia 3.197,30
m o priemeroch 225 mm a 160 mm. Na potrubí je 11 hydrantov s uzáverou podzemných na
odkalenie a odvzdušnenie. Vodojem bude umiestnené na pare.č.380, 678, 680 a 681 vk.ú.
Hodejov. Z hlavnej vetvy vodovodu bude odbočenia 316 ks jednotlivím odberateľom.

Stavebník k nehnuteľnostiam , na ktorých má byť líniová stavba umiestnená, nemá vlastnícky
vzťah. Vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený zriaďovať a prevádzkovať
verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. O začatí výkonu práva je povinný
upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Po
skončení nevyhnutných prác uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu.

Obec Jesenské ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov oznamuje
začatie územného konania v súlade s ustanoveniam § 36 ods.4 stavebného zákona dotknutím
orgánom a známym účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu pomery v území
známe a predložená žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou a stanoviskami dotknutých
orgánov, zabezpečených pred začatím územného konania v súlade s § 36 ods.5 stavebného
zákona poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad
v zmysle ustanovenia § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním.
Podľa § 36 ods.l stavebného zákona môžu účastníci konania svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr do sedem pracovných dní od doručenia oznámenia verejnou vyhláškou,
inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho
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zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.

Do podkladov na vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v obci
Hodejov a v kancelárii spoločného obecného úi
~'
e, ul.Mlynská č.2.

:arosta obce

Doručuje sa :

----

1. Obec Hodejov, 980 31 Hodejov 141
2. Obec Gortva, 980 02 Gortva
3. Obec Jesenské / na založenie do spisu /
4. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania / ktorých zoznam nie je uvedený
vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu .- v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MZP SR
č.453/2000 Z.z. / a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke
a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo
dotknuté.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona, jeho
doručenie sa uskutoční vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jesenské, Hodejov,
Gortva spolu so situáciou umiestnenia stavby. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :......................................
/ dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa:.....................................
/ dátum, pečiatka a podpis /

