
MESTO  SPIŠSKÉ VLACHY
SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy

Stavebný úrad
Číslo: 2005/2019/SÚ-vyhláška                                                                                Spišské Vlachy,  09.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
podľa § 61 ods. 4 zákona číslo  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

Mesto Spišské Vlachy, SNP 37, Spišské Vlachy podalo  na  tunajšom stavebnom úrade žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: „Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry“ na parcelách C KN-1823/1, 2110, 1865/14, 2109/1, 2130/4, 2130/8, 2130/7, 2106/1,
2103/1, 1000, 7793/1, 7796/1, 2718 v katastrálnom území Spišské Vlachy.

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia časti existujúcich miestnych komunikácii na
uliciach Komenského, Hornádska, Jilemnického, Hviezdoslavova a miestnej komunikácie v časti Dobrá
Vôľa. Ďalej dôjde k výstavbe a rekonštrukcii chodníkov vedúcich v pridruženom dopravnom priestore
miestnych komunikácii Hornádska a Jilemnického, rekonštrukcii parkovacích plôch pred základnou školou o
kapacite 9 parkovacích stojísk a poštou o kapacite 6 parkovacích stojísk. Navrhovanými rekonštrukčnými a
stavebnými prácami nedochádza k zmene výškového a smerového vedenia trás jednotlivých
rekonštruovaných úsekov miestnych komunikácii.

Mesto Spišské Vlachy ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 stavebného
zákona a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania známym
účastníkom konania, súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania a stanovuje účastníkom konania lehotu na podanie námietok a
pripomienok do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom stavebnom úrade v
Spišských Vlachoch, tel. 053/4174 229, 053/4147 213, e-mail: stavebnyurad@spisskevlachy.sk

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa
na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej  tabuli
mesta Spišské Vlachy a na internetovej stránke mesta www.spisskevlachy.sk . Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Ľubomír F I F I K, v.r.
primátor mesta

Oznámenie sa doručí:
- Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich

vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Vyvesené dňa: 09.10.2019 Zvesené  dňa: 25.10.2019

pečiatka a podpis orgánu,
ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie


