OBEC JASOV, zastúpená starostom obce

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Číslo: 181/2021/0CUJAS

V Jasove, 18. 8. 2021

Vybavuje: Ing. Bemíková I 0911 219020

Vec

ENTO spol. s r. o., Jesenského 6, Košice - „Národné tréningové centrum Košice"
oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Na návrh spoločnosti ENTO spol. s r. o., so sídlom v Košiciach, Jesenského 6, ako
splnomocneného zástupcu navrhovateľa NTC Košice a. s., Príkopová 6, Bratislava, bolo
na stavebnom úrade dňa 4. 8. 2021 začaté územné konanie o umiestnení stavby „Národné
tréningové centrum Košice" v kat. úz. Košice - Terasa, na pozemkoch pare. č. 858, 914,
927/1, 937/1, 3921/1, 3921/20, 4694/2, 4695/1, 4695/14, 4695/16 a 4696/1.
Na prerokovanie návrhu Obec Jasov, zastúpená starostom, ako poverený stavebný úrad podľa
§ 117 a § 119 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov
nariaďuje

ústne pojednávanie v predmetnej veci spojené s miestnym zisťovaním na deň
22. 9. 2021 o 13.00 hod.
so zrazom zúčastnených v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice
na ul. SNP 48/A, Košice.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania
na stavebnom úrade v čase úradných hodín po predchádzajúcom telefonickom dohovore
a taktiež pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky
k predmetu konania uplatniť najneskôr do doby ústneho pojednávania; na neskôr uplatnené
námietky povoľujúci orgán nebude prihliadať. Ak svoje stanoviská a pripomienky v určenej
lehote nepredložia, má sa za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, kto ' sa dal zastupovať.

OBEC JASOV
Námestie sv. Floriána 259/1 1
044 23 Jasov
\-•~,

Vyvesené dňa: .................................... .
Zvesené dňa : .. ... ... .. .. .. ... .. .. .... .. .... .. .. ......

Pečiatka,

podpis : ............................................... .

