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MESTO KOŠICE

V Košiciach dna 11.08.2017
MK!AI2017/08849-081 IIKON

Vybavuje: Ing. Konczová
Telefón: 6827217

VEC
Oznámenie o zacatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
pojednávania.

Dna 01.02.2017 podala spol. AIternet, s.r.o., Popradská 12, Košice, zastúpená v
konaní Ing. Tomášom Bradácom, Budovatel'ská 25, Rožnava, návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby "Telekomunikacný stožiar Kavecany" na pozemkoch parcelné císla
1606/53,1606/84 v katastrálnom území Kavecany (evidovaných v registri "C").

Uvedeným dnom bolo zacaté územné konanie.

Vzhl'adom na to, že predložený návrh neobsahoval predpísané doklady, stavebný
úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto vyzval navrhovatela na doplnenie potrebných
dokladov k návrhu a súcasne územné konanie pod c. MK!Al20 17/08849-021 I IKON dna
14.02.2017 prerušil. Navrhovatel dna 02.08.2017 doplnil chýbajúce doklady.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podla § 117 ods. 1 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 1 a 4
stavebného zákona, v súlade s vyhláškou c. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona oznamuje zacatie územného konania verejnou vyhláškou
a nakolko sú stavebnému úradu známe pomery staveniska, žiadost poskytuje dostatocný
podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby a projektová dokumentácia stavby
je spracovaná v súlade so Zmenami a doplnkami Územného plánu zóny Košice - Kavecany,
upúšt'a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákon.a od miestneho šetrenia a ústneho
pojednávania.

Úcastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatnit na tunajšom
stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dna dorucenia tohto oznámenia,
inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnut na stavebnom úrade pracovisku
Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, C. dverí 53 v dnoch pondelok, streda,
piatok v stránkových hodinách.


