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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC :
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon).
Dňa 17. 8. 2018 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ: Mgr. Ivan Demočko
a manželka Ing. Lenka Demočková rod. Muchová, obaja bytom Jablonov 277, návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Preložka VN 202 v úseku VN202_PJ9_38 – VN202_PJ9_41
v obci Jablonov“ na pozemkoch parcely č. C-KN 1007, C-KN 920/3, C-KN 3694 v katastrálnom území
Jablonov. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení líniovej stavby.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši preložku časti elektrického vedenia VN 202, v úseku
VN202_PJ9_38 – VN202_PJ9_41 (v juhovýchodnej časti obce Jablonov, východne od cesty III/3210),
nakoľko existujúce VN vedenie prechádza cez súkromný pozemok, na ktorom sa uvažuje s výstavbou
rodinného domu. Dĺžka prekládky bude 184 m, so 4 ks podpernými bodmi. Projektované vedenie: 3x42AL 1/7-ST1A.
Obec Jablonov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 140 stavebného zákona v súlade
s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania jeho účastníkom a
dotknutým orgánom verejnej správy a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň

11. 9. 2018 (utorok) o 9.00 hod., so stretnutím v budove Obecného úradu
v Jablonove.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom
obecnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok na MsÚ Spišské Podhradie, Mariánske
nám. č. 34 (v stránkových dňoch pondelok, streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania
môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na
neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj
dotknuté orgány verejnej správy, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, musí
jeho zástupca predložiť písomné splonomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa
nechal zastupovať.
Stavebný úrad súčasne navrhovateľa vyzýva, aby najneskôr na ústnom pojednávaní
spojenom s miestnym zisťovaním predložil stavebnému úradu k návrhu na umiestnenie predmetnej
stavby nasledujúce doklady:
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1. vyjadrenie SPP – Distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii stavby pre účel územného
a stavebného konania,
2. písomné súhlasné stanovisko vlastníka pozemku parcela č. C-KN (E-KN 3672/1) s umiestnením
stavby na tomto pozemku,
v opačnom prípade stavebný úrad konanie podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona zastaví.
Vhľadom na povahu veci stavebný úrad upovedomuje podľa § 49 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) účastníkov konania, že
v tejto veci rozhodne v lehote do 60 dní.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného
zákona a ustanovenia § 26 správneho poriadku. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Jablonov a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Štefan B l a š k o
starosta obce

24. 8. 2018

Vyvesené dňa ..........................................

10. 9. 2018

Zvesené dňa .......................................

3

