Obec Z á m u t o v
Číslo: 453/ 2018- 02 Mi

Zámutov, 19. 07. 2018

Vec
-Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN
distribučnej sústavy.
-Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho
pojednávania.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Východoslovenská distribučná a.s. Košice ako stavebník, dňa 11. 07. 2018 podala
návrh na kolaudáciu stavby: „IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN
distribučnej sústavy“- inžinierska líniová stavba – stavba s veľkým počtom účastníkov
konania, ktorá bola uskutočnená na pozemkoch v zastavanom území a mimo zastavaného
územia obce Zámutov.

Predmetom návrhu na kolaudáciu je NN vedenie NAYY 4 x 150, L =90,760 m
a NFA2X 4x 120, L=266, 840 m (dĺžky podľa technicko geodetickej dokumentácie) a
podperné body JB – 8 ks. Stavba bola uskutočnená na pozemkoch: Podperné body č.
2 až č. 9 na parcelách CKN č. 513/190, 513/113, 513/116, 513/130, 513/131, 513/132,
513/199 a EKN číslo 1403/2 k.ú. Zámutov, na ktorých je vedená vzdušná NN sieť a
nové podzemné NN vedenie a parcelách EKN číslo 2506/7, 1398/2, 1397/5, 1397/2,
1396/5, 1396/2, 1395/2- mimo zastavaného územia obce a na parcelách CKN číslo
513/39, 513/1, 513/38- v zastavanom území obce. Stavba bola povolená stavebným
povolením číslo 587/2017- 03 Mi zo dňa 30. 11. 2017, právoplatné dňa 02. 01. 2018
s názvom: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy,
SO 02- Rozšírenie verejného osvetlenia.
Objekt SO- 02- Rozšírenie verejného osvetlenia, nie je predmetom kolaudačného
konania. Dňom podania návrhu sa začalo kolaudačné konanie.
Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.
(l) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
nesk. predpisov, (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovení § 80, ods. (l) stav.
zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň
14. 08. 2018 o 9.30 h,
so stretnutím pozvaných účastníkov v kancelárií Obecného úradu Zámutov.
Podľa §80 ods. 2) stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania
a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská ku kolaudácií stavby môžu uplatniť naj
neskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
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Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pri ústnom konaní.
K ústnemu pojednávaniu stavebník pripraví doklady vyplývajúce z
453/2000 Z.z.

§ 18 vyhl.č.

Stanislav D u d a
starosta obce

Doručí sa
_____________________________________________________________
-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
-Doručí sa verejnou vyhláškou: Vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov.
Oznámenie obdržia
_____________________________________________________________________
-VSD a.s., odbor Výstavba sieti, Mlynská 31. 042 91 Košice
-EL PRO KAN s.r.o., Ing. Michal Kandala, M.R.Štefánika 212, 093 01 Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T., odbor star. o ŽP- ŠSOH, NS č.5, 093 01 Vranov n.T.
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n. T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Účastníkom konania, t.j. vlastníkom pozemkov, ktoré boli stavbou opísanou v tomto
oznámení dotknuté, sa oznámenie o začatí kolaudačného konania doručuje verejnou
vyhláškou. Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 ods. 1)
zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok),
lebo pobyt všetkých účastníkov konania nie je stavebnému úradu známy a ide o líniovú
stavbu- stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku
sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zámutov. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.
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