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Vec
Oznámenie o začatí územného konania podľa zák.č.5O/l976 Zb.o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a stanovenie lehoty na
vyjadrenie - verejnou vyhláškou.
Ing. Marián Rohaľ, Lipová 757/16, 066 01 Humenné
podala návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby “STL distribučný plynovod a STL pripojovací plynovod“ na pozemkoch
parc.č.KNC 886/66 v katastrálnom území Lackovce. Plynovod k parc.č.KNC 886/123.
Obec Lackovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a § 117 ods.l zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, v zmysle ust. § 36 stavebného zákona, v platnom znení, oznamuje začatie územného
konania o umiestnení predmetnej stavby.
Účastníci územného konania
odo dňa doručenia oznámenia.

môžu

podať námietky k umiestneniu stavby do 7 dní

Do podkladov rozhodnutia sa môže nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Humennom,
Kukorelliho 34, 066 01 Humenné (budova Mestského úradu v Humennom, 5. poschodie ).
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky uplatniť najneskôr v termíne 7 dní odo dňa
doručenia, v opačnom prípade sa na ne neprihliadne (§ 36 ods. 1, stavebného zákona ).
Dotknuté orgány a organizácie sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote. Ak
dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť
určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak v určenej lehote stanovisko nebude
oznámené, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 36 ods. 3
stavebného zákona).
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného
zákona).

Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje
za deň doručenia.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Doručí sa:
1. Ing. Marián Rohaľ, Lipová 757/16, 066 01 Humenné
2. Vladimír Demjan, Lackovce 276, 066 01 Humenné
3. Jana Demjanová, Lackovce 276, 066 01 Humenné
4. Iveta Čokinová , 1. Mája 1454/8, Humenné, 066 01 Humenné
5. Lukáš Behun, Lackovce, č. 106, 066 01 Humenné
6. Obec Lackovce, Lackovce, č. 37, 066 01
7. Ľubomír Karnaj, Lackovce 279, 066 01 Humenné
8. Veronika Karnajová, Lackovce 279, 066 01 Humenné
9. Ing. Branislav Čekovský, Kukorelliho 4, 066 01 Humenné
10.Ing. Martina Čekovská , Kukorelliho 1498/14, Humenné

