Obec Nižný Hrušov
___________________________________________________________________________
Číslo:OcÚ-S2020/00319-02 Mi

Nižný Hrušov, 20.08.2020

Vec
Lucia Ferková bytom Nižný Hrušov 298, 094 22
-Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v k.ú. Nižný Hrušov
-Oznámenie o začatí správneho konania

Lucia Ferková bytom Ondavské Matiašovce 182, 094 01 Ondavské Matiašovce, podala dňa
19.08.2020 žiadosť o vydanie povolenia na „zvláštne užívanie miestnej komunikácie“ onačenej
parcelou číslo EKN 4025 k.ú. Nižný Hrušov - (podvrtávka), z dôvodu realizácie vodovodnej
prípojky pre napojenie plánovanej novostavby rodinného domu na parcele CKN číslo 651 a 652 k.ú.
Nižný Hrušov. Miestom napojenia bude vodovodné potrubie, nachádzajúce sa v zelenom páse pri
komunikácií na parcele EKN číslo 4025 - na protiľahlej strane miestnej komunikácie, pred parcelami
651 a 652. Voda do objektu bude dodávaná prípojkou HDPE 100SDR 11 PN 16. Novostavba
rodinného domu na parcelách 651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov bola povolená stavebným povolením číslo
OCÚ-S2020/00170-03 Mi, zo dňa 29.06.2020. Súčasťou povolenia je aj určenie prenosného
dopravného značenia.
Obec Nižný Hrušov, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie príslušný
podľa § 3 ods. (2) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, (ďalej len cestný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok), podľa § 18 ods. (3) správneho poriadku, oznamuje
začatie správneho konania účastníkom, ktorých sa toto konanie dotýka a dotknutým orgánom. Povaha
veci nevyžaduje nariadiť ústne konanie.
Účastníci konania môžu prípadné námietky a pripomienky k realizácií podvŕtavky uplatniť písomnou
formou v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote uplatnia
svoje stanoviská dotknuté orgány. Na námietky uplatnené po určenom termíne sa neprihliadne.

Ján F e n č á k
starosta

Doručí sa
-Lucia Ferková, bytom Nižný Hrušov 298, 094 22
-Obec Nižný Hrušov - samospráva
-Ing. Arch. Peter Dzurco, Nám slobody 1492, 093 01 Vranov n.T
Ďalej sa oznamuje
__________________________________________________________________________________

-OR Policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov n.T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VVS a.s. Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
-VSD a.s. Mlynská 31 040 01 Košice

