OBEC ŠIROKÉ
Široké 118 , 082 37 Široké
Číslo: SOÚ 238/2022-OcÚ/Si/297/2022- Li/056/2022- oz	             V Širokom, dňa 13.02.2023
Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké
Č.t.: +421517911102

                                         
Vec
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods.1 a ods.4 zák. č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Dňa 04.10.2022 podal navrhovateľ Obec Lipovce  so sídlom Lipovce 92 , IČO : 00327387  na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.
 
                              Konanie bolo začaté dňom podania návrhu.

Predmetom návrhu na umiestnenie je líniová inžinierska stavba s názvom :
„ Lipovce- chodník II. a III. etapa“ ,  na pozemku KN-C parc. 329, 335/1  (KN-E 1104/1, 1131/5)  v obci Lipovce k. ú. Lipovce .
     Popis stavby :  
Navrhnuté sú dve etapy (etapa II. a etapa III). Šírka chodníka je 1,50 m. Povrch chodníka je navrhnutý z bezfázovej zámkovej dlažby. Vstupy do dvorov a ukončenie chodníka je potrebné riešiť bezbariérovo. Cesta sa pozdĺžne zareže a po osadení obrubníkov sa dobetónuje a doasfaltuje. Odvodnenie cesty v etape II. je navrhnuté cez uličné vpuste do vsakovacích jám v trávnatom páse za chodníkom. Uličné vpuste dú navrhnuté ako bodové (400x400x500) s liatinovým roštom s okami 15/25. Vpuste sú komplet s tesnením pre DN 150, zápachovým uzáverom a kalovým košom. Pevnostná trieda E 6020, uloženie do betónu hrúbky 15 cm, triedy C 30/37 XD 1. Odvodnenie cesty pri etape III., ktoré je v súčasnosti riešené cez spevnený rigol, je navrhnuté cez uzavreté odvodňovacie žľaby. Telo žľabu je z vláknobetónu C35/45 s vnútorným prietokovým profilom 362 cm2. Kryt žľabu je z tvárnej liatiny E 600 kN fixovaný bezskrutkovým uzáverom na ochrannom ráme z pozinkovanej ocele v 40 mm. Rošt z tvárnej liatiny GJS 500-7 je s otvormi 25x15 mm, trieda zaťaženia E 600 kN. Vtokový prierez 818 cm2/m. Žľab bude zaústený do existujúceho funkčného systému odvodnenia.
Chodník  je navrhnutý v dĺžke : II. etapa cca 205,0 m a III. etapa v dĺžke 138 m . Na prepojenie medzi ľavostranným a pravostranným chodníkom je navrhnutý prechod pre chodcov.   Situovanie  je znázornené na výkrese č. 3 - situácia .

     Obec Široké  určený  stavebný úrad podľa§ 119 ods.(3) v spojení s § 117  zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona o z n a m u j e začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania .
    Stavebný úrad  nariaďuje v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
09.marec 2023   o 10,30 hod
so stretnutím na obecnom úrade v Lipovciach / zasadačka OcÚ / .

	Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom  úrade v Širokom  v dňoch pondelok -  piatok v čase 7,00 – 11,30 , štvrtok aj 13,15 – 15,00  a pri ústnom konaní.	
   Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.	   
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je povinný požiadať stavebný úrad o primerané predĺženie lehoty.  
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc  toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
Upozornenie:
     Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
   V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) Vás upovedomujeme o tom , že Vaša žiadosť nebude  vybavená do 30 dní od začatia konania ( resp. od úplného doplnenia žiadosti ) z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. 

    	Ing. Mgr. Silvia Kováčová
                   starosta obce


Oznámenie sa doručuje:
	navrhovateľ – Obec Lipovce, Lipovce 92, 082 36  Lipovce
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	Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove , Hollého 5 , 080 01 Prešov
	Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov
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	Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
	SPP -distribúcia, Mlynské nivy 44/b , 825 11 Bratislava
	SVP, š. p. , Povodie Hornádu, OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
	Obec Široké- vz. starostom
	SOÚ Široké 










Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý súčasne zverejní písomnosť iným spôsobom v mieste obvyklým .  Zároveň bude zverejnená aj na úradnej tabuli Obce Lipovce . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia . Prílohou vyhlášky je výkres č.3 –  situácia . 



Zverejnené  dňa :                                                                                 Zvesené dňa : 
Pečiatka a podpis                                                                               Pečiatka a podpis

