Obec Bžany
Č.j. 2021/298
Stropkov, 16. 11. 2021
Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, Ul.
Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
Bc. Petričková Vlasta
Tel. 054 4795699

Vec:
Obec Bžany
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „ Rozšírenie miestnej komunikácie
a parkoviská v obci Bžany – k- ú- Valkov“ rekonštrukcia, v stavebnom konaní
- oznámenie o začatí stavebného konania a uskutočnení ústneho prerokovania žiadosti
spojeného s miestnym šetrením

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dňa 15. 11. 2021 bola na príslušnom, špeciálnom stavebnom úrade – Obci Bžany,
zaregistrovaná žiadosť stavebníka – Obce Bžany, o vydanie stavebného povolenia pre stavbu
„Rozšírenie miestnej komunikácie a parkoviská v obci Bžany – k.ú. Valkov“, stavby
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 248/1, k. ú. Valkov, v stavebnom konaní.
Obec Bžany, ako príslušný, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov
a podľa § 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 16 zákona SNR č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (cestný zákon), postupujúc
v tomto stavebnom konaní podľa § 61 stavebného zákona, za účelom zistenia skutočnosti
súvisiacich s povolením stavby, v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní , v znení neskorších predpisov,
oznamuje
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, že dňa
06. 12. 2021

o

9.30 hod.

uskutoční ústne prerokovanie žiadosti spojené s miestnou ohliadkou,
so stretnutím
prizvaných na Obecnom úrade Bžany.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade denne 7,30 –
15,30 hod. a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ladislav Vrabeľ
starosta Obce Bžany

Toto oznámenie sa doručí všetkým účastníkom konania spôsobom verejnej vyhlášky a to
jeho vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bžany a zároveň zverejnené na
webovom sídle obce Bžany.

Vyvesené dňa: 16. 11. 2021
Podpis, pečiatka

Zvesené dňa: .....................................
Podpis, pečiatka

Na vedomie:
1. Obec Bžany - starosta
2. Projektant: Ing. Ľubomír Hrabčák, L+H KOM s.r.o., Vihorlatská č. 17, Prešov
3. SVP, š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, M.R. Štefanika, Trebišov
4. Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu, Lada 39
5. VVS, a.s., OZ Svidník, Stropkovská, Svidník
6. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
8. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 2, Prešov
10. OR Policajného zboru Svidník, ODI, Sov. hrdinov, Svidník

