
OBEC ŠEMŠA, zastúpená starostom obce

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Šemši,
222/2021 Ing. Berníková/0911219020 11.6.2021

Vec : KB house s. r. 0., Kovaľská 1, Košice - Poľov
- oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení Od miestneho zisťovania

a ústneho pojednávania

Dňa 3. 6. 2021 podala spoločnosť KB house s. r. o., so sídlom v Košiciach - Poľove,
Koval‘ská 1, žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Viničky, Semša
— II. etapa, objekty SO 06 — Rozšírenie NN - DS, SO 07 — Odberné elektrické zariadenia,
SO 08 — Rozšírenie verejného osvetlenia‘ v kat. úz. Šemša na pozemkoch parc. č. 736/1 01
— 736/113 /póvodne pozemky podľa reg. „E‘ 144/66 a 144/67/ podľa predloženej projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej líniovej stavby. Uvedeným dňom bob
začaté stavebné konanie v tejto veci.

Na základe predloženej žiadosti Obec Šemša ako príslušný stavebný úrad podľa ~ 117
zákona 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov v súlade s ~ 61 ods. 1 stavebného zákona

oznamuje začatie

stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby „IBV Viničky, Šemša — Ii. etapa,
objekty SO 06 — Rozšírenie NN - DS, SO 07 — Odberné elektrické zariadenia, SO 08 —

Rozšĺrenie verejného osvetlenia“ pre stavebníka KB house s. r. o., so sídlom v Košiciach
— Poľove, Koval‘ská 1, na parc. č. 736/1 01, 736/1 02, 736/1 03, 736/104, 736/1 05, 736/1 06,
736/107, 736/108, 736/109, 736/110, 736/111, 736/112 a 736/113v kat. Úz. Šeiriša.
PodIa ~ 61 ods 2 stavebného zákona príslLlšný stavebný úrad upúšťa Od miestneho
zlstovania spojeného s ustnym pojednávaním, nakol‘ko sú mu dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby.
Zároveň určuje lehotu 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, dokedy můžu účastníci
tohto konania a dotknuté orgány a organizácie predložiť svoje pripomienky, námietky
a stanoviská k predmetu konania; ak ich v stanovenej lehote nepredložia, má sa za to, že
s navrhovanou stavbou z hl‘adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut‘ v horeuvedenej lehote na príslušnom
stavebnom úrade v čase jeho úradných hodín.
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