Obec Nižný Hrabovec
Číslo: SP 551/2016 – 4023 – 04 Pa

Vranov n. T., 10.10. 2017

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,
IČO:36570460
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. ÚR- 432/3598/2013- Vo zo
dňa 17. 01. 2014 na stavbu: „Nižný Hrabovec – Vodojem 2 x 400 m3 –líniová
stavba“ v k. ú. Nižný Hrabovec
- Doručenie rozhodnutia číslo: SP 551/2016 – 4023 – 03 Pa zo dňa 19. 07. 2017
–Verejná vyhláška
-

Stavebný úrad Obec Nižný Hrabovec, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 19. 07.
2017 pod č. SP 551/2016 - 4023- 03 Pa rozhodnutie o predĺžení platnosti územného
rozhodnutia č. ÚR- 432/3598/2013- Vo zo dňa 17. 01. 2014, právoplatné dňa 15. 02. 2014,
ktorým bolo povolené umiestnenie stavby: „Nižný Hrabovec – Vodojem 2 x 400 m3 –
líniová stavba“, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch evidovaných v KN parcely reg. „C“
číslo 1411/1, 1412 a 1409, k. ú. Nižný Hrabovec, mimo zastavaného územia obce, v rozsahu
stavebných a prevádzkových objektov:
SO 01 - Obkejt VDJ
PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie VDJ
PS 02 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria VDJ.
Obec Nižný Hrabovec ako stavebný úrad a správny orgán príslušný podľa § 117 ods.
1 a § 33 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov (stavebný zákona), podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona, doručuje
účastníkom konania vyššie citované rozhodnutie číslo: SP 551/2016 - 4023 – 03 Pa zo dňa
19. 07. 2017 verejnou vyhláškou.
Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu že stavba, na ktorú
sa citované rozhodnutie vzťahuje, je inžinierska líniová stavba s veľkým počtom účastníkov
konania, preto je obtiažne doručovať rozhodnutie všetkým účastníkom konania do vlastných
rúk.
Táto verejná vyhláška sa vyvesí na úradnej tabuli Obce Nižný Hrabovec, po dobu
15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je
rozhodnutie citované v texte.

Katarína Špallerová
Starostka

Príloha: SP 551/2016- 4023- 03 Pa zo dňa 19. 07. 2017

11.10.2017
Katarína Špallerová v.r.
Vyvesené dňa......................... potvrdenie obce.................................

Zvesené dňa..............................potvrdenie obce.................................

