OBEC ŠIROKÉ
Široké 118 , 082 37 Široké
Číslo : SOÚ 431/2021– OcÚ/VI/862/3583/2021- oz

V Širokom , dňa 21.12.2021

Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké

Podľa rozdeľovníka :
VEC : Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním.
Obec Víťaz so sídlom Víťaz 111
podala dňa 13.12.2021 na obci Široké určenom stavebnom úrade
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavebných objektov SO 511 splašková kanalizácia, SO
512 prípojky splaškovej kanalizácie, SO 521 vodovod, SO 522 vodovodné prípojky stavby „ Infraštruktúra „
IBV Víťaz – Marmužov „
na pozemkoch KN-C parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4,1203, 1204,
1205/1,1205/2, 1205/3, 1206/1,1206/2, 1207, 1208 , 835/1, 1289, 1305, 1309, 1312, 1313, 1038/10
s navrhovaným umiestnením prechodu cez vodný tok na pozemku KN-C parc. č. 917/2 ( KN-E parc. č. 539/8)
a v telese cestného telesa na pozemku KN-C parc.. č. 1200/1 ( KN-E parc. č. 794/2) všetky v obci Víťaz
katastrálne územie Víťaz .
Dňom podania žiadosti sa začalo územné konanie.
Obec Široké určený stavebný úrad podľa§ 119 ods.(3) v spojení s § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanovením § 36 stavebného zákona o z n a m u j e začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej
správy a známym účastníkom konania .
Stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

25. január 2022 o 10,00 hod
so stretnutím na obecnom úrade vo Víťaze / kancelária starostu obce / .
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie
spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade
v Širokom v dňoch pondelok - piatok v čase 7,00 – 11,30 , štvrtok aj 13,15 – 15,00 a pri ústnom kona ní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu 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 niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je povinný požiadať
stavebný úrad o primerané predĺženie lehoty.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho
účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
Upozornenie:
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) Vás upovedomujeme
o tom , že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania ( resp. od úplného doplnenia žiadosti )
z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Ing. StanislavBartoš, v.r.
starosta obce

Doručí sa :
1. navrhovateľ – Obec Víťaz , Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
2. verejnou vyhláškou – fyzické osoby , ktorých vlastnícke. alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté .
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP ( ŠVS. ŠSOP), Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov
5. Okresný úrad Prešov , odbor CD a PK , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov
6. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 , 080 01 Prešov
7. RÚVZ , Hollého 5 , 080 01 Prešov
8. HaZZ SR , OR , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
9. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
10. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 7 , 080
01 Prešov
11. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
12. SPP- distribúcia , a. s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava
13. Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice
14. Slovak Telekom , a. s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. projektant – VF EnviroPro s. r. o., Brusník 20, 053 11 Smižany
17. Obec Široké – vz. starostom
18. SOÚ Široké

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené 15
dní na úradnej tabuli správneho orgánu , ktorý súčasne zverejní písomnosť iným spôsobom v mieste obvyklým .
Zároveň bude zverejnená aj na úradnej tabuli Obce Víťaz . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia .
Prílohou vyhlášky sú výkresy – celková situácia pre jednotlivé stavebné objekty. .

Zverejnené dňa : 22.12.2021
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis

