Číslo: Odd.SP/2728/2019/48915/TS1-2

Považská Bystrica
03. 06. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Prerušenie územného konania

Mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
prerušuje
územné konanie o využití územia
„Terénne úpravy Rozkvetovej jamy“ na
pozemkoch parc. č. KN-C 1716/11, KN-C 1715/3, KN-C 1715/1, KN-C 1716/1, KN-C
1718/5 a KN-C 1723/3 v katastrálnom území Považská Teplá, s použitím ciest I., II. III.
triedy a miestnych komunikácií pre presun vyťaženého materiálu nákladnými vozidlami
z tunela Milochov pre terénne úpravy v k. ú. Považská Teplá na dobu 90 dní odo dňa
doručenia výzvy zo dňa 03. 06. 2019 pod č. Odd.SP/2728/2019/48906/TS1-2
žiadateľovi KOŠÚT s. r. o., so sídlom Horný Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov.

O d ô v o d n e n i e:
Mesto Považská Bystrica, ako príslušný stavebný úrad prijalo dňa 13. 12. 2018
žiadosť spoločnosti KOŠÚT s. r o., so sídlom Horný Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov
na vydanie rozhodnutia o využití územia „Terénne úpravy Rozkvetovej jamy“ na
pozemkoch parc. č. KN-C 1716/11, KN-C 1715/3, KN-C 1715/1, KN-C 1716/1, KN-C
1718/5 a KN-C 1723/3 v katastrálnom území Považská Teplá, s použitím ciest I., II. III.
triedy a miestnych komunikácií pre presun vyťaženého materiálu nákladnými vozidlami
z tunela Milochov pre terénne úpravy v k. ú. Považská Teplá.
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Po doplnení žiadosti v mesiacoch január – marec 2019 stavebný úrad
oznámením pod č. Odd.SP/2728/2019/10608/TS1-2 zo dňa 12. 03. 2019 oznámil
začatie územného konania a súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti nariadil
ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 04. 2019.
Na základe výsledku ústneho pojednávania, vyjadrení a stanovísk účastníkov
konania a dotknutých orgánov, stavebný úrad vyzval navrhovateľa písomne listom
č. Odd.SP/2728/2019/48906/TS1-2 zo dňa 03. 06. 2019 na doplnenie predloženej
žiadosti. Stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu 90 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy žiadateľovi, s upozornením, že ak v určenej lehote
žiadosť nedoplní, stavebný úrad podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona konanie zastaví.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku z dôvodov uvedených v tomto ustanovení,
okrem iného, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky
podania, správny orgán konanie preruší. V konaní bude pokračovať, len čo odpadne
prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo.
P o u č e n i e:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku
nemožno odvolať. Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené,
lehoty podľa tohto zákona neplynú.

JUDr. Martin Šajtlava
vedúci oddelenia stavebného poriadku

Vybavuje: Ing. Ľubomíra Paščenková
042/4305 514

