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V Michalovciach 22.1.2016

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov

(ďalej len "navrhovatel''') podal dňa 19.1.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne v obci Čečehov
Michalovce, Čečehov

na pozemku parc. Č. C-KN 291 a E-KN 560/1,560/2, 1414/2 a 1502 v k. ú. Čečehov, obce Čečehov. Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:
revitalizáciou priestranstva je riešené komunikačné prepojenie pre peších v obci medzi cintorínom a
centrom obce (hlavnou komunikáciou)
dÍžka chodníkaje 138,50 m
začiatok úseku je napojenie na exist. chodník pri parc. Č. 287/2, chodník bude pokračovať v šírke 1,5 m
popri komunikácii jednostranné, od komunikácie bude chodník oddelený zeleným pásom
pre potreby parkovania návštevníkov cintorína a domu smútku budú slúžiť stojiská na parkovisko pre 20
osobných vozidiel so šikmým státím a dláždeným krytom
výstavba záchytného parkoviska si šikmým 45° státím rozm. 2,5 x 4,5 ms exist. príjazdovou cestou sa
navrhuje pred domom smútku z južnej strany
navrhuje sa zelený pás po dÍžke plochy, kde sa uvažuje aj s výsadbou vysokej a nízkej zelene

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 § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom
a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16.2.2015 o 10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Michalovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-
16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli me ta I
/

cel na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ...~S.:..~.L..~.t0 Zvesené dňa: ....J~.:~.~.:..J~Jy.

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

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
l. Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 II Čečehov

ostatní účastníci
2. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou

dotknuté orgány
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Hviezdoslavova 50, 071 Ol Michalovce
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
6. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1,071 01
Michalovce
v. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 1, 071 Ol Michalovce
8. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14,04001 Košice
9. Orange Slovensko a.s., Hutnícka 1,04001 Košice
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
ll. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,040 Ol Košice
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 Ol Michalovce
14. Hydromelirácie š.p.; Špitálska 993/18, 071 O1 Michalovce
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