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Vec: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice podala dňa
5.4.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Brehov –
intenzifikácia vodovodu“ v katastrálnom území Brehov.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Brehov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s
ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
25.7.2017 (utorok) o 9.00 hod.
so zrazom pozvaných na Mestskom úrade v Trebišove, 3.posch., č. dv. 303.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na spoločnom
obecnom úrade – stavebnom úrade, v budove Mestského úradu v Trebišove, 3. posch. č.
dv. 303 a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia
svoje stanoviská dotknuté orgány, inak v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to,
že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce.

Ladislav Zrebňák
zástupca starostu obce
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