MK/A/2018/08183-02/I/STS
V Košiciach, 02.02.2018
Vybavuje: Ing.Strassburgerová


6827204

VEC
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
pojednávania.
Dňa 31.01.2018 podala stavebníčka Timea Lenártová, bytom Budapeštianska 28, Košice,
na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “Stavebné úpravy za účelom
vytvorenia dverného otvoru v nosnej stene bytu č.13 na 7.poschodí bytového domu na ul.
Budapeštianska č.28 v Košiciach“, na pozemku parcelné číslo 3629 (evidovanom v registri „C“) v
katastrálnom území Nové Ťahanovce.
Stavba rieši vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene hr.150mm medzi izbami, o
rozmeroch 1000 x 2000 mm, s ostením šírky 500mm, podľa predloženého statického posúdenia.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne
a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods.1 a ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom a nakoľko sú stavebnému úradu známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v
zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenie tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko
Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, 1.posch., č.dv. 64 (zadný trakt), v stránkové dni.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona a
musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Ing. Jarmila Virbová
vedúci referátu stavebného úradu

Doručí sa:
1. Timea Lenártová, Budapeštianska 28, Košice
2. Ing. Marián Dragošek, MD-statika, s.r.o., Tr.SNP 61/B, Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice
4. Stavebná firma - BOLDA s.r.o., Hurbanova 39, Košice - zhotoviteľ

