Mesto Senec
oddelenie stavebného poriadku
Mierové nám. 8 , 903 01 Senec

Č. j.: Výst.506-16-Sc

dňa 19.5.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec : Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadene
ústneho konania
Stavebník Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava , 817 62 zastúpený
spoločnosťou Nevitel a.s. , Kračanská cesta 40, Dunajská Streda, 929 01podal dňa
5.2.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 'INS-FTTHASC-Senec-2' – pokládka multirúr pre optické vlákna ( telekomunikačné
vedenia ) v zemi a časť vzduchom v lokalite Strieborné jazero na pozemku parc.
č. 4614, 4778, 4779/1, 4777, 4776, 4706, 4642, 4220/1 katastrálne územie Senec.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Senec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1
Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov v súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona oznámi začatie
územného konania verejnou vyhláškou Na prerokovanie návrhu stavebný úrad
v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona n a r i a ď u j e ústne konanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň
14.6.2016 o 9,00 hod. so stretnutím na MsÚ Senec č.dv.17.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade
v úradných hodinách pondelok 8,00 -15,00 hod., streda 8,00 -17,00 hod. a piatok 8,00
– 12,00 hod. a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní,
pretože na neskôr podané námietky a pripomienky stavebný úrad neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, v súlade s § 36 ods.
3 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí v súlade s § 17
ods. 4 správneho poriadku jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Ing. Kvál Karol
primátor mesta
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 23.5.2016

Zvesené dňa: ...................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Doručuje sa:
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratidlava , 817 62
Mesto Senec , majetkoprávne oddelenie , Senec , 903 01
Žilincová Mária , Svätoplukova 54, Senec , 903 01
Žlinec Miroslav , Hrubý Šúr 356, 903 01
Žlinec Ladislav , Gagarinova 12, Senec , 903 01
Knap Karol , Hollého 2156/7, Senec , 903 01
Okresný úrad Bratislava , Staromestská 6, Bratislava , 814 40
Nevitel a.s. , Kračanská cesta 40, Dunajská Streda, 929 01
spoluvlastníkov parc.č. 4779/1 sa oznamuje verejnou vyhláškou na úradnej tabuli
Mesta Senec , na internetovej stránke mesta Senec a v záhradkárskej oblasti
Strieborné jazero
Vybavuje: Ing. Kaiserová

telefón :02/20205139

