Spis. č.: ŽP 1870/2021

V Bardejove dňa 23.06.2021

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení (odstránení) stavby v zmysle § 88a a nariadenie
ústneho pojednávania
Dňa 21.06.2020 podal stavebník Anna Moreová, bytom Štefánikova 722/5, 085 01 Bardejov
žiadosť o dodatočné povolenie stavby „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ –
líniová stavba na pozemky parc. č. C KN 3810/42 a parc. č. C KN 3810/36 vedených na LV č. 6453,
na pozemky parc. č. E KN 5077/1 a parc. č. E KN 5077/2 vedených na LV č. 14150, na pozemok parc.
č. C KN 5079/1 vedenom na LV č. 14151 a na pozemky parc. č. E KN 5670/1, parc. č. C KN 4272/58
a parc. č. C KN 4272/2 vedených na LV č. 6279 v katastrálnom území Bardejov.
Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s
ustanoveniami § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 a 7 stavebného zákona, v súčinnosti s § 61 ods. 1
stavebného zákona a § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení (odstránení) stavby
dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

19.07.2021 o 10.00 hodine
so stretnutím na mieste stavby – na pozemkoch parc. č. C KN 3810/42, C KN 3810/36, E KN 5077/1,
E KN 5077/2, C KN 5079/1, E KN 5670/1, C KN 4272/58 a C KN 4272/2 na Priemyselnej ulici
v Bardejove.
Do podkladov pre vydanie dodatočného povolenia možno nahliadnuť na MsÚ v Bardejove, odd.
ŽP a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky účastníkov konania sa neprihliadne.
V rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania,
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámi v tejto lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou súhlasí.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
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Toto oznámenie sa v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania
formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta
Bardejov a na jeho webovom sídle.

Ing. Slavomír Kmecik
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