
OBEC  OĽŠAVKA 
stavebný úrad 

_____________________________________________________________ 

Číslo:   190/2018-VV                                           V Oľšavke dňa   03.07.2018  

 

 
 

 

O Z N Á M E N I E 
 

 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov 

 

verejnou vyhláškou. 

 

 Obec Oľšavka, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119  zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný 

zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,  

 

o z n a m u j e 

 

občanom a právnickým osobám mesta Spišské Vlachy,  ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím 

dotknuté, že dňa 14.06.2018 podal navrhovateľ Mesto Spišské Vlachy,   na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie 

vodovodných rozvodov  na ul. Slobody“ na pozemkoch parc. č. KN E 97801/1, 90331, 

KN C 417/5,  420/2, 425/6, 426/2, 431/2, 435/2 439/2, 442/3, 451/4, v kat. území Spišské 

Vlachy.  

 

Stavba rieši: rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody. Napojenie aj zokruhovanie 

bude prevedené na ulici Slobody. Z týchto rozvodov budú napojené rodinné domy na 

novovzniknutej časti ulice. Rozvod vody bude vedený v chodníku. V križovatke ulice bude 

rozvod realizovaný pretláčaním. Napojenie bude prevedené vsadením odbočky PE 110 na 

existujúce potrubie a osadenie  posúvača DN 100 so zemnou súpravou.  Dĺžka 

navrhovaných rozvodov je 128 m. 

Napojenie prípojok nie je predmetom územného konania.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Keďže ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a na základe 

žiadosti stavebníka nie sú stavebnému úradu známi všetci účastníci konania, oznamuje 

týmto občanom a organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 

môžu byť týmto konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 

ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na 

Obecnom úrade v Oľšavke a Mestskom úrade v Spišských Vlachoch. 

 



 Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci konania 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa: 

 

26.07.2018 (štvrtok) o 09,30 hod. so stretnutím na  

Mestskom úrade v Spišských Vlachoch. 

 

inak sa na ne neprihliadne. 

 

 Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia trasy stavby. 

 

 

 

           

                       Jozef Klešč 

             starosta obce 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa:  

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 
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