MESTO SEREĎ
Nám. republiky 1176/10, Sereď
Číslo: 15531/ÚPaSP 728/2015

V Seredi dňa 4.8.2015

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a
upustenie od ústneho konania.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Stavebník Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, podal dňa 17.7.2015 na Mestský úrad v Seredi,
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „ Rekonštrukcia plynovodov UO00131 Sereď - 2. Stavebný celok“,
líniová stavba, k.ú. Dolný Čepeň, k.ú. Sereď, mesto Sereď, ulice Dolnočepeňská, Ivana
Krasku, Podzámska, Čepeňská, A. Hlinku, M. R. Štefánika a Pekárska.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona
oznamuje
začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne v zmysle
§61 ods.2 stavebného zákona u p ú š ť a od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože
sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.
Predmetom stavby je rekonštrukcia uličných plynovodov, pripojovacích plynovodov
(prípojok), prepojenie na OPZ, prepojenie a odpojenie plynovodov, osadenie DRZ STL/NTL.
Členenie stavby:
SO 01 – STL Plynovody
SO 01.1 – STL Pripojovacie plynovody – prípojky
SO 01.2 – Dopojenia na OPZ
SO 01.3 – Prepojenie a odpojenie plynovodov
SO 01.4 – Doreguľovacie zariadenie STL/NTL
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku /ÚPaSP/ miestnosť č.34.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie
podané námietky sa neprihliadne.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa
neprihliada.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sereď. Za deň doručenia sa
pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

podpísané
Ing. Anna Halabrínová
vedúca oddelenia ÚPaSP

Vyvesené dňa : 4.8.2015
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

