OBEC VÍŤAZ
Víťaz 111, 082 38 Víťaz
Číslo :SOÚ 439/5/2021- OcÚ/VI/526/2705/2022-OcÚ/FR/453/2021-vyz
Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké
Č. t. +421517911102

Vo Víťaze 22.08.2022

Titl: podľa rozdeľovníka
Vec :Odvolanie proti rozhodnutiu – upovedomenie podľa § 56 zák. č.71/1967 Zb. a výzva na
vyjadrenie .
Upovedomujeme Vás ako účastníka konania že dňa 09.08.2022 bolo na Obec Víťaz – určený
stavebný úrad doručené odvolanie Ing. Martina Topora bytom Bertotovce 134 proti vydanému
rozhodnutiu o umiestnení stavby vydaného Obcou Víťaz – určeným stavebným úradom pod č. SOÚ
439/4/2021-VI/914/3723/2021-OcÚ/Fr/453/2021-ÚR zo dňa 08.07.2022 , ktorým sa určil stavebný
pozemok , umiestnila sa líniová stavba s názvom „ Účelová cesta k ČOV“ na pozemkoch KN-C parc.
č. 520/13, 520/7 v obci Fričovce, katastrálne územie Fričovce pre navrhovateľa Obec Fričovce so
sídlom Fričovce 34, IČO : 00327026 .
Stavebný úrad podľa dátumu doručenia a obsahu považuje odvolanie Ing. Martina Topora
zaevidované v podateľni obce Víťaz dňa 09.08.2022 za podané v lehote určenej v rozhodnutí zmysle
§ 54 zák. č. 71/1976 Zb. v znení jeho noviel .
Stavebný úrad Vás o tomto odvolaní upovedomuje a vyzýva Vás, aby ste sa k nemu vyjadrili. Vaše
vyjadrenie nám zašlite písomne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy na
vyjadrenie , alebo Vaše vyjadrenie v tejto lehote môžete uviesť osobne do zápisnice , prípadne
elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom . Kópiu odvolania
v plnom znení je prílohou tohto upovedomenia, výzvy.

Ing. Ján Baloga, v.r.
starosta obce
Príloha: odvolanie voči rozhodnutiu - kópia
Doručuje sa :
1. navrhovateľ – Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Široké
2. verejnou vyhláškou – fyzické osoby , ktorých vlastnícke. alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté .
Na vedomie ( bez prílohy) :
3. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 081 92 Prešov
4. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 , 080 01 Prešov
5. RÚVZ , Hollého 5 , 080 01 Prešov
6. HaZZ SR , OR , Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
7. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova
7 , 080 01 Prešov
9. SPP- distribúcia , a. s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom , a. s. ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
12. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
13. projektant – Miles projekt, Ing. Miroslav Leško , Šindliar 32, 082 36 Lipovce
14. Obec Víťaz , Víťaz 111, 082 38 Víťaz
15. SOÚ Široké

Toto upovedomenie, výzva ma povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní( správny poriadok)v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Víťaz na webovom sídle obce Víťaz a súčasne aj na
webovom sídle obce Fričovce . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
23.08.2022
Dátum vyvesenia : .........................
....................................................
Pečiatka a podpis
Dátum zvesenia: .........................

....................................................
Pečiatka a podpis

