
MESTO LEVOČA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča 

- stavebný úrad - 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

VÁŠ LIST ČÍSLO/ZO DŇA — NAŠE ČÍSLO VYBAVUJE/LINKA LEVOČA 
SÚ 21687/1258/2022/BK. Ing. Babík 25. 05. 2022 

VEC 
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. 

Dňa 19.05.2022 podala Obec Vyšné Repaše, Vyšné Repaše 53, 053 71 Vyšné 
Repaše, IČO: 00 329 762 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Napojenie pozemku na 
elektrinu“ na pozemkoch parcelné č. KN C 548/13, KN E 2533/1, KN E 2533/2, KN E 

2713 v katastrálnom území Vyšné Repaše. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené 

územné a stavebné konanie. 

Stavebné objekty: 

SO 01 — Výstavba skrine RIS 
SO 02 — Odberné elektrické zariadenie 

SO 03 — Verejné osvetlenie 

Popis: 
Napojenie navrhovaných rozvodov bude z existujúcej distribučnej siete NN napojenej z 

trafostanice ozn.T50940-0001 Vyšné Repaše lyžiarsky vlek. Predmetné distribučné vedenie 

NN bude zvedené káblami 3x I-AYY-0 Ix70mm?“ a Ix 1-AYY-J Ix70mm“ do rozpojovacej 
istiacej skrine VRISI, odkiaľ bude vedenie pokračovať v zemi, káblom NAYY-J 4x150mm“ 
do predmetnej prípojkovej skrine typu SPP6 F403 2x VV/VV IP2x a z SPP6 k 
elektromerovému rozvádzaču typu RE 1.0 F403 25A P2. 

Mesto Levoča ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle $ 119 ods.3 
zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením $ 36 ods. | a $ 61 ods. 1 a3 
stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania o stavbe 
dotknutým a známym účastníkom konania a súčasne v súlade s ustanovením $ 61l ods. 2 
stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej 
stavby. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej 
stavby uplatniť do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 

inak sa na ne neprihliadne. 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 
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podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj 

skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska aj dotknute orgány, inak v zmysle $ 61 
ods. 6 stavebného zákona ma sa za to, že s návrhom s hľadiska nimi sledovaných záujmov 

súhlasia. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas stránkových 

dní v dobe od 7,00 do 15,00 hod. 

Toto oznámenie podľa ustanovenia $ 61 ods. 4 stavebného zákona má povahu verejnej 
vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta spôsobom 

v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia oznámenia. 
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[ng. Miroslav Vilkovský, MBA 
primátor mesta 
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