OBEC LUKOV – Špeciálny stavebný úrad, 086 05 Lukov
Číslo :62/2015 – Kra

V Lukove dňa 01.07.2015

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec : OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
a pozvanie na ústne konanie.
Investor :

Obec Lukov požiadala dňa 30.06.2015 o vydanie stavebného povolenia na
stavbu

„ Realizácia chodníkov v obci Lukov“
v katastrálnom území obce Lukov na parcelách C KN 439, 440/1, 441, 442. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Lukov ako príslušný orgán samosprávy podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 2 zákona NR SR č.
534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších zmien / ďalej len zákon č. 135/1961 Zb.) preskúmal žiadosť Obce Lukov
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Realizácia chodníkov v obci Lukov“ a na
základe predloženej dokumentácie, ktoré sú prílohou žiadosti a v súlade s §§ 60 a 61
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších
predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP č.453/2000 Z.z. a vyhlášky MŽP SR číslo 532/2002 Z.z.
nariaďuje
v súlade s § 61 stavebného zákona na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním na
16.07.2015 o 10,00 hod (štvrtok)
so stretnutím na obecnom úrade v Lukove.
Žiadateľ do vyššie uvedeného termínu predloží dokumentáciu v zmysle stavebného zákona.
Do podkladov na stavebné konanie možno nahliadnuť na Obecnom úrade Lukov pred dňom
ústneho konania a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviska
uplatniť najneskôr v deň ústneho konania, inak k ním nebude prihliadnuté.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Jozefína Kramárová
starostka obce

- 2 Doručuje sa :
1. Projektant stavby – A-typ, architektonické štúdio, s.r.o. Strojnícka 1, 086 06 Prešov
2. Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce – žiadateľ, Lukov 60, 086 05 Lukov
3. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
4. Okresný úrad Bardejov, odbor pre CD a PK, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
5. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
6. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Bardejov, Štefanikova 789,085 01 Bardejov
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, OZ, Duklianska 3, 085 01 Bardejov
8. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
9. OR Policajného zboru – ODI v Bardejove, Partizánska 42, 085 03 Bardejov

Číslo spisu : 62/2014 – Kra

Vyvesené dňa : ...............................

Sňaté dňa : ............................

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Toto oznámenie v súlade s § 61/(4) stavebného zákona sa doručuje formou verejnej vyhlášky
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Lukov v mieste obvyklom.

