Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
Číslo: MI/2019/00065-0CU-1

Malá Ida, dňa: 30.01.2019

OZNÁMENIE
o začatí nového územného konania podľa§ 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znerú neskorších predpisov

v e r ej n o u

v y h 1 á š k o u.

Na ná\rrh Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 .Košice podaný dňa
21.01.2019 na Obecnom úrade Malá Ida príslušnom podfä § 117 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
bolo začaté nové · územné konanie
na línio~ stavbu . ,~Piistúpová komunikácia
k rodimiéniu domu na Diamantovej ulici" na pozemkoch pare~ č. ~c-437712, 4l.l8/2"
4512 v k. ú. Terasa.
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so stretnutím na obecnom úrade Malá Ida.
Vlastník pozem~ a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný strpieť
miestne zisťovanie podľa§ 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k tomuto
účelu ich sprístupniť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Jasov každú stredu
a piatok pri ústnom konaní na obecnom úrade Malá

a

Ida.

Účastriíci úz~ného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konali, inak sa na ne neprihliadne.
v rovnakej iehote oznámia svoje stanoviská dotkriuté orgány štátnej správy.
Ak sa niektorý z účasttúkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
písomriú plnú moc s podpisom za5tupovaného.

predložiť

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Malá Ida a úradnej tabuli mesta
Košice a MČ Košice

OBEC MALÁ IDA
Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
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Oznamuje sa :
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť, Košice- Západ, Tried~ SNP 39, 040 11 Košice
3. Ostatní účastn~ci konania (tJ vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré maJu
k takýmto stavbám iné práva, ak ·ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť. rozho~utím priamo· dotknuté).· formou verejnej vyhlášky
v zmysle§ zmysle§ 36 ods~ 4 tak, že oznámenie stavebného úi'adu č. MI/2019/000650CU-1 zo dňa 30.01.2019 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli ana
internetovej ·strán~e tunajšieho . stavebného .úradu a na internetovej stránke mesta
Košice a mestskej ča.5ti Košice ;. Západ

Dotknutým orgánom:
1. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice
2. RuVZ v k~šiciach , 040 00 Košice .
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4~ S.,l~~rľ..~lekom. a:s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
.5.·· :V.~((JJ:od.Q~lov~ká distri,bučilá, a.s.~ Mlynská 31,042 91 ~ošice .
6. Sfovenský plynátenský priemyse~ distribúcia a.s., Mlym;ké nivy 44/B, 825 11 Bratislava
7. Y.fJľo4~Iov~ská vodáfenskä spoločnosť a.s„ oz Košice, Komenského so, 04248 Košice
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