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MESTO MICHALOVCE
Stavebný úrad
Nám. Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce
V Michalovciach

V-20 16/40411-Či
Ing. Vladimír Čižmár
056/6864288
vladimir.cizmar@msumi.sk

Číslo:
Vybavuje
Tel.:
E-mail:

18.5.2016

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO

KONANIA A NARIADENIE

ÚSTNEHO

POJEDNÁVANIA

Ing. Valér Mihaľo, 376, 072 31 Vinné
(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 27.4.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
Radové garáže
Michalovce, Humenská
na pozemku register "C" parc. č. 3066/355, 3066/356, 3066/357 v katastrálnom
dňom bolo začaté územné konanie.

území Michalovce. Uvedeným

Stavba obsahuje:
SO O 1 Radové garáže
•
•

osadenie radovej zástavby garáží v počte 6 + 6
garáže sa budú nachádzať medzi bytovými blokmi na parcelách C-KN 3067/2 a 3066/15 vk. ú.
Michalovce na parcelách C-KN 3066/357 a 3066/355 v k. Ú. Michalovce a príjazdová cesta na parc.
3066/356

•

celková výmera plôch bude 310m2

•

výstavba garáží obsahuje tiež výstavbu príjazdovej komunikácie a spevnenú plochu medzi garážami

•

minimálna vzdialenosť medzi dvomi garážami bude 7,55 m

•

minimálna vzdialenosť garáží od jestvujúceho bytového bloku na parc. C-KN 3067/2 bude 6,6 m

•

minimálna vzdialenosť garáží od jestvujúceho bytového bloku na parc. C-KN 3066/15 bude 2,8 m

•

minimálna vzdialenosť garáží od parc. C-KN 3066/1 bude l m

•

minimálny priestor medzi jestvujúcim radom garáží na parc. C-KN 3066/334 - 341 bude min. 1 m

SO 02 Ochrana VN vedenia VSD a.s.
SO 03 Preložka cudzieho EOZ
SO 04 NN Prípoj ka a EOZ
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. l 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
7.6.2016 o 9:00 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
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konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Michalovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.0016.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia
doplnenie.

vyjadriť k jeho podkladom,

prípadne navrhnúť ich

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

~ľo
Ing. Zdenko a
prednosta MsÚ
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní,

Vyvesené dňa: ....
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Zvesené dňa: ..

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

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
l. Ing. Valér Mihaľa, 376, 072 31 Vinné
ostatní účastníci
2. oboznámení s oznámením formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Mesta Michalovce a tiež na
elektronickej úradnej tabuli (www.michalovce.sk)
dotknuté orgány
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice
4. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
5. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14,040 Ol Košice
6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 09 Bratislava
8. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,071 01 Michalovce
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
10. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody l, 071 O l Michalovce
ll. Mesto Michalovce, odbor V, ŽP a MR - ref. dopravy, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001
Košice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21,071 01
Michalovce
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Hviezdoslavova 50,071 01 Michalovce

