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Vybavuje
Mgr. T. Kurucová

Mlynica
09.04.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania spojeného
s ústnym pojednávaním podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dňa 02.04.2019 podali spoločnosť MODERN EUROPEAN INVESTMENT
LIMITED, P.O.BOX 78640 Office no.2316, Khalifa Tower, Dubai, United Arab
Emirates a Ing. Ľudovít Dorko, Tatranské Matliare 2, 059 53 Vysoké Tatry v zastúpení
plnej moci spoločnosťou AF DEVELOPMENT, s.r.o. Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO:
46118063 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Medzi vodami“ na
pozemku parcela č. C KN 6759, 6799, 6760 v katastrálnom území Mlynica.
Dňom podania bolo zahájené územné konanie.
Stavebné objekty:
SO 01 Splašková kanalizácia
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vodovod
SO 04 Rozšírenie distribučného plynovodu
SO 05 Distribučný plynovod
SO 06 Pripojovacie plynovody
SO 07 Trafostanica TS TR400kVA
SO 08 Verejné osvetlenie
SO 09 Trasy HDPE trubiek pre budúce optické rozvody
SO 10 Rozšírenie NN distribučnej siete
SO 11 VN prípojka
SO 12 Odberné elektrické zariadenie
SO 13 Prístupová komunikácia, mostné teleso č.1, mostné teleso č.2
SO 14 Miestne komunikácie
SO 15 Chodníky pre peších
SO 16 IBV Zástavba rodinný domov
SO 17 Polyfunkčná zástavba

Obec Mlynica ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov
súlade s ustanovením § 36 ods.4 oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou
účastníkom konania a dotknutým orgánom súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne
jednanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

06.05.2019 o 10.00 h so stretnutím na Obecnom úrade v Mlynici.
Účastníci konania môžu do dokladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom úrade v Mlynici,
stavebnom úrade, a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom
konaní, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy a obce. Ak v určenej lehote svoje stanoviská
neoznámia, v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadísk nimi
sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie podľa ustanovenia § 42 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej
vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom
v mieste obvyklým a na webovom sídle Obce Mlynica. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Július Vachmanský
starosta obce
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