Mesto M E D Z E V
ul. Štóska č. 6, 044 25 M e d z e v, okr. Košice - okolie
tel. 055/4663105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo: ME/2018/001277/02
V Medzeve 27.08.2018.

OZNÁMENIE

o vydaní nového stavebného povolenia zmeny v užívaní časti stavby, ktorá je spojená so
zmenou stavby v spojenom s územným konaním stavby podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
(ďalej len "stavebný zákon") a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u.

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky,
Košice č. OU-KE-OVBP2-2018/017497 zo dňa 22.03.2018, ktorým bolo zrušené rozhodnutie
stavebného úradu – mesta Medzev č. 2014/02/1182 zo dňa 04.10.2017 a vec vrátená na nové
prejednanie a rozhodnutie podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku bolo mestom Medzev, ktoré
je príslušným stavebným úradom podľa § 117 stavebného zákona a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
v y d a n é dňa 22.08.2018 pod číslom ME/2018/001277 stavebné povolenie, zmeny stavby
v spojenom s územným konaním stavby "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte
1106KO Medzev", druh stavby – inžinierske stavby, účel stavby – miestne elektronické
komunikačné siete a vedenia, na pozemku parc. č. KN-C 2592, 2596 kat. územie Medzev.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona
z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mesta spolu so stavebným povolením. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Okruh účastníkov konania, ktorým verejná vyhláška smeruje:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným č. 1069 na pozemku
parc. č. 2592 kat. územie Medzev.
Účastníci konania môžu podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia stavebného povolenia stavby podať
odvolanie na mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev.

-2Po ukončení vývesnej lehoty a vyznačení dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky
žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na stavebný úrad v Medzeve.

JUDr. Valéria Flachbartová
primátorka mesta

Prílohy:
- stavebné povolenie č. ME/2018/001277 zo dňa 22.08.2018
Doručí sa:
1. Mesto Medzev, zastúpené primátorkou, 044 25 Medzev
2. BG Partners, s.r.o., advokátska kancelária, Jakubovo námestie č. 1, Bratislava
3. Stavebník: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
4. Bytex Slovensko s.r.o., Čárskeho 7, Košice
5. M-TEL, s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, Košice
Oznámenie verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkov konania a to:
6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným č. 1069 na pozemku
parc. č. 2592 kat. územie Medzev – osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku
a stavbe, ak ich vlastnícke alebo iné práva k pozemku a stavbe môžu byť stavebným povolením
priamo dotknuté.

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa: 28.8.2018

Zvesené dňa:

Zverejnené na webovom sídle mesta dňa: 28.8.2018

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

