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Číslo: 16tl202l-Bo Bohdanovce, dňa 06.04,202I

OZNÁMENIE
o zaČaíí Územného konania podfa § 36 ods. 4 zák<>na č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v zttení rreskoršíclr predpisov a ustanovetrí vyhlášky č.
453/2000 Z.z.ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebrrého zákona

verejnou vyhláškou.

Na návrh spoloČnosti EL PRO KAN, s.r,o.., zastupujúcej VSD a.s.., podaný dňa 12.03.202I
na Obci Bohdanovce, príslušnej podťa § 2 písm.e/ zákona ě. 4161200I Z.z. o prechode niektorých
PÓsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
PredPisov, zákonač.369l1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 11J zákona
Č. 5011976 Zb, o územnom plárrovaní astavebnom poriadku /stavebný zÁkonl , rn"Áí neskorších
PredPisov bolo zaěaté Územné konanie o umiestnení líniovej stavby o, Bohdanovce IBV o'pri
MlYne" - VN, TS, rozŠírenie NN sústavy" na pozemkoch v kat. úz, Bohdanovce tak, at<ď;e
zakreslené v situačnom výkrese.

Stavebný Úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebnóho zákona oznamuje začatíe
Územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a z,nátnym účastníkom korrania verejnou
vYhláŠkou a keďže sú stavebnénru úradu dobre známe pomery staveniska a návrh poskýtuje
dostatoČný podklad pre posúdenie umiesttrenia navrhovanej stavby, v súlade § 142h Žákona"č,
5011976 o Územnom plánovaní a stavebtrorn poriadku /stavebný zákonl v znení neskorších
PredPisov uPÚŠt'a sa od miestneho zist'ovania spojeného s ústnym pojednávaním.

Vzhfadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike v súvislosti
s ochranou Pred ŠÍrením koronavírusu Covid-19 je možné do podkladov rózhodnutia nahliadnut, na
SPoloČnom Obecnom Úrade Berriakovce so sídlom Krneťova č. 20 Košice, pričom termín
nahliadnutia je potrebné dohodnút' vopred .telefonicky (po, Str. O55l7g80822) alebo
Prostredníctvom emailu: stavebrry.ur:ad@azet.sk" Ijčastrríci korrania 11,6žu svoje námietky a
PriPomienkY k Žiadosti uplatnit'najnesk6r do 7 pracovných clní odo dňa doručenia oznámenia,
inak sa na ne nePrihliadne, Námietky alebo pripomienky je potrebné podat' písomne na obec
Bohdanovce. V rovnakej lehote ontálnia svoje stanoviská aj clotknuté oigany slatrrej správy. Ak
dotkrrutý orgán štátnej správy v určenej lehote treoznámi svóje stanovisko k pouol'o,ranÓ3 siavbe,
PredPokladá sa, Že so stavbou z hl'adiska nín sledovaných záujmov súhiasí. Ak sa niektorý
z ÚČastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupóa predložit, písomnú plnú moc
s overeným podpisorn toho účastníka konania, ktorý sa trechá zastupováť.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podfa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o
Územnom Plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný z,ákon/ y znení neskorších predpisov a o
Zmene a doPlnení niektorých zákonov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úrradnej tábuli obce
spolu so situačným návrhom stavby.
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Zároveň tunajŠÍ stavebný Úrad v zmysle ust. § 142h písm. b/ stavebného zákonaupovedomuje
účastníkov konania o predÍžení lehoty na vykonanie Úkonu a predížení lehoty na vydanie iozhodnutia
z dóvodu krízovej situácie sp0sobenej ochorením COVID - 19.

Prílolra: situácia umiestnenia navrhovanej stavby

Doručí sa:
ÚČastníkom konania ( určeným v zmysle § 34 stavebného zákona) formou verejnej vyhtášlry
vyvesenej naúradnej tabuli obce Bohdanovce

Verejná vyhláška musí byť musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Bohdanovce, Obec
Bohdanovce uverejní písomnosť súčasne iným spósobom v mieste obvyklým Posledný deň tejto lehoty je
dňom doruěerria.

1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
2, Okresný úrad Košice okolie, PaL odb. , Hroncova 13, Košice
3. Okresný úrad Košice okolie, odb. CDaPK, Hroncovač.73,Košice
4. Okresný úrad Košice okolie, odb. KRaCO, Hroncovač.I3,Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeťská č. l Košice
6. ORHaZZ Košice, Požiarnicka 4, Košice
7. SC KSK, SaÚ, Ostrovského 4, Košice
8. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44lB, Bratislava
9. VSD a.s. Košice, Mlynská 31, Košice
10. ST a.s. RCSI Košice, Poťská 4, Košice
1 1. ST a.s,1 Bajkalská 28, Bratislava
12. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice
13. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č.25, Košice
14. Slovenský pozemkový fond, RO Košice, Letná ě.27,Košice
15. SVP š.p. OZ PHaB Ďumbierskaé.14 Košice
16, OR PZ SR, ODI Košice okolie, Tr. SNP 37, Košice

Vybavuje: Spoloěný obecrrý úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice
Mgr. Richard Kraviar, telefón: 798 0822, stavebny.urad@azet.sk
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UPOZORNENlE:

Ns pfoird6á \zť8hUF 8utoí§koŤÚvn8 oďram v 7mÉe zákona č.6182003 Zz, (Autuský ákon}, v Zleflí zókoia č. 842007 Zz. a pí€to má autoí did8 auto.ské pdlo
na Pednehé proJelbvé dl€lo a ble neprevodilehé a časovo obíngdzrfió, Arrtordlda má a| výhradné právo tldďovať §lhlas na prlpadné preneďranlg dlola M vy4,d!4§nh

EÉUm osobám, resp. na poíŽtísdl€h st€bo lď,o čfiť na Vy§ťenie nového diBls. Pod po{rjtím píOJeldwého dloh §a ma]mi€ leho zhmoh€nlo !o fuííns pm.|ektovq

dofummlóde a právo autom n€ínožno Znluvíl€ obmedzit ani vylú§ť.
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Fredmetná
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katástrálne územie
Vyšná Myšl'a (871 231|
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Bohdanovce
katastrálne územie

Bohdanovce (B03 413)
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Hl. inžinier projektu Zodpovedný proje ktant: Vypracoval:

ií{i El pntl KAN
Adíes0: M. B. šteíákikd 212/181

093 01 vRANov ň/r
E1l1ůil: elPrěl@n@elpfukan.sk
Weh: |ý\ýw.elprokan,sk

mg, \e!o|Wnl1_/L ng KnŇňÁip/(n |7 i o*rrr/a . " _^
/8n^4Á4l /L , /p^fuUíl, trG_fi-lr,l,i=P

l n vestor: VYCHODoSLOVENSKÁ otsrRtaučltÁ, a,s
Adresa: MLYNSKA 31,042 91 KoŠlcE
Názov stavby :

Bohdanovce lBV "pti Mlyne" - VN, TS, rozširenie NN stistavy

Objokt : SO 01 -. §ilnoprúdové elektrické tozvody

Prevádzkový súbor; PS 01 - Trafostanica

Archív. č.: 252020l2020
Formát: A4
Dátum: 1 112020

Stupeň PD: DUR
Cislo zák : 252020

Obsah: sittl ácia širšich vzt'ahov M ierka;
1:10000
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Verejná vyhláška
č. 16I l202I-Bo zo ďna 06.04.202I

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

aT..04.202I zvesené dňa:

e-


