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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC :
„Preložka VN 202 v úseku VN202_PJ9_38 – VN202_PJ9_41 v obci Jablonov“ v k.ú. Jablonov oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
Dňa 7. 11. 2018 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ: Mgr. Ivan Demočko
a manželka Ing. Lenka Demočková rod. Muchová, obaja bytom Jablonov 277, žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na líniovú stavbu „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 (E-KN 3672/1), C-KN 3694
v katastrálnom území Jablonov. Líniová stavba bola umiestnená rozhodnutím obce Jablonov pod č.j.
2018/00929-3 zo dňa 19. 9. 2018.
Projektová dokumentácia rieši preložku časti vzdušného 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 § 120 a § 140 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom
konania a dotknutým orgánom verejnej správy a súčasne podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 27. 12. 2018, po tomto termíne
sa na ne neprihliadne. V určenej lehote taktiež oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány verejnej správy.
Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so
stavbou z hľadísk nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade pre územné
rozhodovanie a stavebný poriadok na MsÚ Spišské Podhradie, Mariánske nám.č. 34 (v stránkových
dňoch: pondelok, streda, piatok). Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal
zastupovať.
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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 § 61 ods. 4 stavebného
zákona a ustanovenia § 26 správneho oriadku. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Jablonov a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.

Jozef M o l č a n
starosta obce

11. 12. 2018
Vyvesené dňa ..........................................

27. 12. 2018
Zvesené dňa .......................................
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