OBEC VOJKOVCE
Stavebný úrad
Vojkovce 37, 053 61 Vojkovce
_______________________________________________________________________________

Rozdeľovník

Váš list číslo / zo dňa
Naše číslo
164/2019/UK- R/VV/Sl

Vybavuje / linka / e-mail
Slovinský Dušan, Mgr. / +421915969156

Vojkovce
19.08.2019

Vec :
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej vodnej stavby podľa § 39a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), na
stavbu „Vodovod obce Kaľava – II. etapa, Technológia ČS, Výtlačný vodovod, Vodojem“,
umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území Kaľava, žiadateľa Obce Kaľava, Kaľava
63, 053 42 Kaľava zo dňa 10.06.2019.________________________________________________

OZNÁMENIE
o doručení územného rozhodnutia podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.
Obec Vojkovce, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 v spojení
s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona NR
SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky

oznamuje
občanom a právnickým osobám Obce Kaľava, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkov
a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa
19.08.2019 vydal investorovi Obci Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava

ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

o umiestnení líniovej stavby na vodnú stavbu: „Vodovod obce Kaľava – I. etapa, Gravitačný
vodovod - čerpacia stanica“ umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území Vojkovce
a katastrálnom území Kaľava, tak ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby,
spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy.
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Prílohy:
1. Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 164/2019/UK-R/Sl zo dňa 19.08.2019.
2. Situácia umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy.

Rastislav Kolej
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa: 22.8.2019

Sňaté dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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