OBEC SOĽ
Číslo:Soľ 2021/164-OcÚ

Vranov n.T. 19.07.2022

Vec: Vsl. distribučná a.s. Mlynská 31 Košice
v zastúpení EL PRO KAN s.r.o. M.R. Štefánika 212/101 Vranov n.T. - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu –
- Soľ, VN 209 VN 498 - presmerovanie VNP pre TS 4 - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.
Vsl. distribučná a.s. Mlynská 31 Košice v zastúpení EL PRO KAN s.r.o. M.R.
Štefánika 212/101 Vranov n.T. podala dňa 15.02.2021 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu - Soľ, VN 209 VN 498 - presmerovanie VNP pre TS 4 líniová stavba,
ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v k.ú. obce Soľ.
Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.
Obec Soľ ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák.č. 50/76 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
úrad a stavebný zákon) oznamuje začatie stavebného konania podľa § 61 odst.2 stavebného
zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania
a zároveň určuje termín, do ktorého môžu byť vznesené prípadné námietky a pripomienky.
Účastníci konania môžu svoje prípadné pripomienky a námietky k tomuto konaniu
vzniesť v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia písomne
alebo osobne na obec Soľ.
Na námietky vznesené po určenom termíne sa neprihliadne.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
splnomocnenie toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Soľ, pričom 15. deň je dňom
doručenia.
Oznámenie verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že ide o líniovú stavbu s veľkým
počtom účastníkov konania a bolo by obtiažne doručovať oznámenie každému osobitne.
Do dokumentácie je možné nahliadnuť v budove Mestskej športovej haly Ul. Dr. C. Daxnera
86 vo Vranove n.T.

Ing. Jozef Berta
starosta
Vyvesené dňa ..............................
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pečiatka a podpis

