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VEC
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania podľa § 61 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov verejnou vyhláškou
Obec Sirk, stavebný úrad príslušný v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších
predpisov, oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy, na základe žiadosti
stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, zastúpeným
splnomocneným zástupcom PRIVEL, spol. s r.o., Palkovičova 4, Košice, o vydanie stavebného
povolenia pre líniovú stavbu stavby „Železník – výmena TR2 Železník Ladislava“ v Sirku, na
pozemkoch KN-C 1405/1, 1406, 1396/1 a 1456 v katastrálnom území Sirk.
Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona v znení neskorších noviel od miestneho šetrenia a ústneho konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány verejnej správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr do 27. decembra 2019, inak sa k nim neprihliadne. Do podkladov
rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade. Ak dotknutý orgán verejnej správy v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona
a doručí sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Sirk a zverejní spôsobom
v mieste obvyklým.

Daniel Fakla
starosta obce
Vyvesené dňa:
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Strana 1 z 2

Strana 2 z 2

