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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Tatiana Pyková, Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce,
Róbert Pyka, Adamovské Kochanove 123, 913 05 Melčice - Lieskové

(ďalej len "stavebník") dňa 12.5.2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy bytu, ul. Nad Laborcom 8, 071 01 Michalovce, Bytový dom V4, byt č.ll, 2NP

na pozemku register "C" parc. č. 1335/42 v katastrálnom území Stráňany. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Z pôvodného (sololitového) umakartového, bytového jadra sa vybúrajú sololitové priečky, ktoré sa nahradia
novými sadrokartónovými (systém RIGIPS) hr. 125 mm.

Vybúra sa časť betónového muriva hr. 150 mm, šírky 1400 mm v nosnej, že!. betónovej stene medzi izbami
kuchyňa a obývacia izba.

V rámci búracích prác budú demontované jestvujúce rozvody vody, kanalizácie a ELI, ktoré budú
nahradené novými.

Vybúrajú sa všetky oceľové zárubne, vrátane dverí. Tieto zárubne sa nahradia novými drevenými. Dverný
otvor medzi chodbou a obývacou izbou ostáva bez dverí. Dverný otvor medzi obývacou izbou a spálňou sa
vyplní posuvnými dverami. Nové vstupne dvere budú bezpečnostné.

Miestnosť kúpeľne a WC sa spojí do jednej spoločnej miestnosti kúpeľňa + wc. Táto miestnosť sa oproti
pôvodnému stavu mierne zväčší na úkor kuchyne. Vstup do kúpeľne a wc je cez dverný otvor šírky 600
mm. V kúpeľni + WC sa osadí nová sanita. Priečky kúpeľne + WC sa obložia keramickým obkladom.
Podlaha sa prevedie z keramickej dlažby.

V ostatných izbách sa prevedie nová plávajúca podlaha a sadrokartónový pohľad.
Výmena pôvodných drevených okien za nové plastové.
V pôvodnom priestore kuchyne, jeho predelením sadrokartónovou priečkou hr. 125 mm vzniknú dve nové
miestnosti

V pôvodnom priestore obývacej izby sa vytvorí nová miestnosť - šatník.

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade
s ustanovením § 61 ods. l stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska
sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej
stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
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inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mozu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Michalovce, Nám. slobody 1, II. poschodie,
kancelária č.278, odporúčané úradné hodiny pre klientov: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní
územného plánu zóny sa podl'a § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho

účastníka konania, ktorý sa dal zastupov~~ W&J
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: .~ .; ~.: ...~)k Zvesené dňa: .....1t...~J:....~1k.
MESTO MICHALOVCE:

MESTSKÝ ÚRAD Nf) \
'''ROQ ')Qr" "~AČp~

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
1. Tatiana Pyková, Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce
2. Róbert Pyka, adamovske Kochanovce 123, 913 05 Melčice - Lieskové
3. Ing. Vladimír Berdák, Nad Laborcom 8, 071 01 Michalovce

ostaní účastníci

4. Verejnou vyhláškou

dotknuté orgány
5. Domspráv s. r.o, Štefánikova 44,071 01 Michalovce

na vedomie
6. EFPE, František Pčolinský, Topolianska 167,071 01 Michalovce


