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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 1. 7. 2019 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ Východoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom: Mlynská 31, Košice, zastúpený splnomocnencom: EL PRO KAN, s.r.o., so sídlom: M.
R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„IBV Jablonov – Zriadenie NN vedenia“ na pozemkoch parcely č. C-KN 51/1, C-KN 51/3, C-KN
3914/1, C-KN 3914/2, C-KN 3914/3, C-KN 3914/4 v katastrálnom území Jablonov. Uvedeným dňom
bolo začaté konanie o umiestnení líniovej stavby.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši zriadenie nového nadzemného NN elektrického
vedenia izolovaným káblom NFA2X 4x120 v celkovej dĺžke 143 m, po nových betónových podperných
bodoch v počte 4 ks. Nové vedenie bude napojené na exitujúce nadzemné NN vedenie a bude vedené
severným smerom pozdĺž cesty III/3210 vo východnej časti obce Jablonov, čiastočne v intraviláne
a čiastočne v extraviláne obce.
Obec Jablonov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 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 § 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

23. 7. 2019 (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. 37 (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:
1. Stanovisko Okresného úradu Poprad, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre
územné konanie,

2. stanovisko Okresného úradu Levoča, odboru starostrlivosti o životné prostredie pre územné
konanie,
3. stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči pre územné
konanie,
4. stanovisko Reginálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územné konanie,
5. stanovisko Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného doboru pre územné konanie,
6. stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detaš. pracoviska Východ, Košice
pre územné konanie,
7. vyjadrenie Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre územné konanie,
8. vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. pre územné konanie,
9. vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. pre územné konanie,
10. vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. pre územné konanie,
11. vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. pre územné konanie,
12. vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. pre územné konanie,
13. vyjadrenie AQUASPIŠ spol. s r.o. pre územné konanie,
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.
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