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Obec  Č E R V E N I C A  pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 204/2022-139/Mp-02                                         V Pečovskej Novej Vsi, dňa 07.07.2022 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a 

miestnym zisťovaním 

podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

       

   Navrhovateľ: Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 06.07.2022 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby : „Preložka STL plynovodu Pečovská Nová Ves, ul. Za 

majerom parc. č. 1100/59“ na pozemku parc. č. KN-C 1100/104; 1103/2; 1100/113 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

v rozsahu stavby: 

Preložka STL plynovodu  

Navrhovaný plynovod D 90 PE sa napojí existujúci STL plynovod D 90 v chodníku pred 

parc. č. 1100/59, 1100/164. Napojenie v chodníku, navrhujeme uzatváracou tvarovkou 

POLYSTOPP, ohyb 90/30. Ďalej pokračuje v chodníku parc. č. 1103/2 dl. 11m po L1 — tu sa osadí 

orientačný stĺpik. Pokračuje v zeleni pozdĺž parc. č. 1100/104 k STL plynovodu D 90PE. Ukončenie 

navrhovaného plynovodu D 90 ukončiť ohybom. Prepojenie na STL plynovod D 90 PE navrhujeme 

uzatváracou tvarovkou POLYSTOPP D 90. Prepojenie plynovodu bude realizované napojením na 

STL plynovod D 90 PE bez miestneho škrtenia — plno-prietokovo. Pripojenie sa zrealizuje : 

uzatváracou tvarovkou POLYSTOPP. Na zabezpečenie stáleho prietoku počas uzavretia potrubia sa 

použije obtok (BAJPAS) D 63 dl. 30m. Pôvodné potrubie D 90 PE ostáva v zemi. Za a pred 

uzatváracou tvarovkou sa osadí klenuté dno D 90.  

 Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 119 ods. 3 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.1 a ods.4 stavebného zákona 

s prihliadnutím na § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania 

účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje na prerokovanie 

návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

09.08.2022, ktoré sa začne o 10:00 hod. 

na Obecnom úrade v  Pečovskej Novej Vsi 

 Stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného 

konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská  

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 

konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote 

neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 
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 Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc. Písomné plno mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť  

z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Pečovskej 

Novej Vsi, pred dňom ústneho konania v stránkové dni a v deň prerokovania v mieste konania.  

  Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň 

vyvesenia a zverejnenia oznámenia (§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok v znení neskorších predpisov) na úradnej tabuli Obce Pečovská Nová Ves. 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Spodník, MBA 

                          starosta obce        

 

 

 

Vyvesené dňa .......................                                           Zvesené dňa …....................... 

 

.................................................................................... 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 204/2022-139/Mp-02  (§ 36 ods. 4 stavebného 

zákona – líniová stavba, v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, 

stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania) 

 

 

 

Dotknutým orgánom: 
1. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK 

2. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

5. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

6. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 

8. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

9. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 

Na vedomie 
10. Obec Červenica pri Sabinove 

11. Obec Pečovská Nová Ves 

12. Ľubomíra Grošaftová, Dúbravska 53, 080 06 Prešov 

13. Spis 


