MESTO SVIT
Spoločný obecný úrad
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Č. j.: 2017/2016/02122/08061-La

Vo Svite dňa 09. 01. 2017

Verejná vyhlášk a
Vec
Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia vydaného Mestom Svit
dňa 20.12.2016 pod č. j.: 2016/02122/08061-La
Dňa 20.12.2016 vydalo Mesto Svit pre navrhovateľa: MIVA, s. r. o., Záhradná 918/18,
059 21 Svit územné rozhodnutie pod č. j.: 2016/02122/08061-La o umiestnení stavby:
"Polyfunkčný objekt" na pozemkoch parc. č. KN - C 187, 188/21, 188/20, 188/3, 188/6,
188/7, 188/8, 406/2, 206/32, 244, 229/12 v k. ú. Svit.
Mesto Svit, v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, opravuje chybu v písomnom vyhotovení
vyššie uvedeného územného rozhodnutia a to:
1. V podmienke č. 29 na stranách č. 8 - 9 nasledovne:
Nesprávne znenie:
........................ Preložka vedenia bude realizovaná na náklady stavebníka a jeho kapacitami.
sa opravuje na správne znenie:
V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady
investora.
2. Na strane č. 10 nasledovne:
Nesprávne znenie:
Mesto Svit, ako orgán príslušný v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v zmysle zákona č. 534/2003 Z. z.
o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), posúdilo
v súhlasnom stanovisku k umiestneniu stavby zo dňa 20.12.2016 pod č. j.:
Msú-3114/2014-Hr dopravné napojenie objektu na komunikáciu a riešenie statickej dopravy.
./.

sa opravuje na správne znenie:
Mesto Svit, ako orgán príslušný v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v zmysle zákona č. 534/2003 Z. z.
o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), posúdilo
v súhlasnom záväznom stanovisku k umiestneniu stavby zo dňa 20.12.2016 pod č. j.:
Msú-11151/3114/2016-Hr dopravné napojenie objektu na komunikáciu a riešenie statickej
dopravy.
Upovedomenie o oprave nesprávností v písaní tvorí súčasť územného rozhodnutia pod č. j.:
2016/02122/08061-La o umiestnení stavby: "Polyfunkčný objekt" na pozemkoch parc. č.
KN - C 187, 188/21, 188/20, 188/3, 188/6, 188/7, 188/8, 406/2, 206/32, 244, 229/12
v k. ú. Svit pre navrhovateľa: MIVA, s. r. o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit.
Toto upovedomenie o oprave v písomnom vyhotovení rozhodnutia o umiestnení stavby
má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Upovedomenie
sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

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

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
Mesto Svit, cestný správny orgán, orgán ochrany prírody, územnoplánovací orgán
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit,
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Alžbetina 5, 058 01 Poprad
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Dopravný úrad - divízia civilného letectva Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit
MIVA, s. r. o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit
Ing. Jozef Petrík, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok - projektant
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