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VEC
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho prerokovania s miestnym
šetrením

Dňa 16. 05. 2019 podalo Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča,
v zastúpení primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, IČO 329 321 žiadosť
o stavebné povolenie na líniovú stavbu “Technická infraštruktúra Levoča – Levočská
dolina“ stavebné objekty SO 04
NN rozvody
SO 04.1 Odberné elektrické zariadenie
SO 08 Zvýšenie výkonu trafostanice TS 0889-0006
na pozemkoch v katastrálnom území Levoča – Levočská dolina.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Kurimany ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia §
119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a obec ako príslušný správny orgán, v súlade
s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom. V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona stavebný
úrad upovedomuje účastníkov konania a začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
nakoľko sa jedná o líniovú stavbu. Súčasne na prerokovanie podanej žiadosti nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 19. júna 2019 o 09. 30 hod. so stretnutím na mieste stavby
Levočské dolina - parkovisko

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a mesto. Ak
v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa
za to, že so stavbou z hľadísk nimi sledovaných záujmov súhlasia. Na neskôr vznesené
námietky a pripomienky sa neprihliada. V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sú podkladom pre
rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné
vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej
činnosti.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Levoči –
stavebnom úrade. Ak niektorý z účastníkov konania sa nechá v konaní zastupovať, jeho
zástupca sa musí preukázať plnou mocou s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu (mesta, obce) a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia

Ing. Martin Faltin
starosta obce

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

pečiatka, podpis

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

pečiatka, podpis

Oznámenie sa doručí
Mesto Levoča, oddelenie IČ, ÚP, ŽP a SÚ, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Mesto Levoča, oddelenie majetkové, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Účastníkom stavebného konania (§ 59 stavebného zákona) sa doručuje oznámenie verejnou
vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona
Na vedomie
OR HaZZ v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054
01 Levoča
Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča
Okresný úrad odbor krízového riadenia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
RÚVZ Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
PVPS a. s, Hraničná 17, 058 01 Poprad
PVS a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
Slovak Telekom,a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Michalovsky spol. s. r.o, Letná 796/9,921 01 Piešťany
Technická inšpekcia, Južná trieda 95, 040 48 Košice
Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Telefonica O2, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
UPC BROADBAND Slovakia s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice

