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VYHLÁŠKA

Vec
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebník - Obec Spišská Teplica zastúpená starostom Ing. Radoslavom Šeligom, Obrancov
mieru 454, 059 34 Spišská Teplica podal dňa 22.07.2022 na tunajší špeciálny stavebný úrad
ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác pod názvom „Rekonštrukcia komunikácie, ul.
Školská“ na pozemkoch v katastrálnom území Spišská Teplica.
Predmetné stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie ul. Školská pozostávajú z:
- frézovania asfaltového krytu,
- výškovej úpravy poklopov, osadenia cestného obrubníka,
- rezania existujúceho asfaltového krytu,
- asfaltového postreku,
- položenia novej asfaltovej vrstvy obrusnej AC 11 O, betónovej prídlažby 50x50x5cm
a betónovej dlažby na stojisko pod kontajnery.
Plocha asfaltu spolu – 2026,20 m2.
Plocha stojiska pre kontajnery (zámková dlažba) – 17,80 m2.
Dĺžka obrubníkov – 96,80 m.
Plocha prídlažby pri MŠ – 28,60 m2.
Pozemky dotknuté stavebnou úpravou asfaltovaním: parc. č. KNC 932/2 = KNE 5147/1, 5147/2
a 52/11 v k. ú. Spišská Teplica, KNC 907 = KNE 5147/2, 55, 54/1, 54/2, 2407/3, 2407/2, 2406/1,
2405/4, 2405/1, 2404/8, 2404/6, 2404/4, 2404/2, 2403/11, 2402/43 v k. ú. Spišská Teplica, KNC
903/3 = KNE 5151/31, 2401/23, 2420 v k. ú. Spišská Teplica, KNC 974/21 =2402/43, 2402/13,
5147/1, 2401/23, 2399/4, 2399/3, 2398/11, 2397/21, 2396/11, 2395/21, 2395/11, 2394/1, 2393/1,
1392/31, 2392,/21, 2392/11, 2391/1, 2390/1, 2389/1, 2388/1, 2387/1, 2386/1, 2385/1, 2384/1,
2383/21, 2383/11, 2382/31, 2382/21, 2382/11, 2381/1, 2380/1, 2379/1, 2378/21, 2378/11,
2377/31 v k. ú. Spišská Teplica, KNC 976 = 2384/1, 2386/1, 2424/4, 2424/52, 2385/1, 2383/21
v k. ú. Spišská Teplica.
Pozemky dotknuté stojiskom pre kontajnery: parc. č. KNC 974/21 = KNE 2376/21, 2376/11,
2375/1 v k. ú. Spišská Teplica.

./.

Pozemky dotknuté výmenou obrubníkov mimo asfaltovania: parc. č. KNC 974/21 = 2377/31,
2377/21, 2377/11, 2376/41, 2376/31, 2376/21, 2376/11, 2375/1 v k. ú. Spišská Teplica.
Proti uskutočneniu predmetných stavebných úprav a udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v
ohlásení nemá Obec Spišská Teplica ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov vo väzbe na § 3a ods. 3 a § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 57 ods. 2 stavebného
zákona námietky.
Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona je možné začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy
a udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia stavebníkovi
Upozorňujeme stavebníka: Ohlásenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenie, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných
predpisov. Stavebníci sú povinní dodržať pri uskutočňovaní a udržiavaní stavby príslušné
slovenské technické normy.
Príloha
Jednoduché výkresy

Ing. Radoslav Š e l i g a
starosta obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu Obce Spišská Teplica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa: ...............................

Zvesené dňa: ...............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
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