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MESTO KOŠICE

VEC
Oznámenie () začatí kolaudačného konania vcmjnou vyhláškou ;: nariadenie úsmeho
pojzdnávama

Nawhuvamľka Mg]. Diana Gnĺfnvá. Zimnú 13, Kačice padala dňa 18.5.2018 návrh nakolaudáciu stavby „Stavebné úpravy v byte č. 5, 2. poschodie, Zímná 13, Košice“ napozemkoch parcelné čísla 261, 263, 264, 265 a 266 vkaLaslnilnnm území Letná. mgísua „C".
113 klon] bolo vydané stavzbné povolenie Mestom Košice. pracoviskom Košice , Staré Mesh),Hviezdoslavova 7, Košice pod Č. Anma/099044151 I BUN zo dňa 18.5 2016.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné kur-mie.

Mesto Košice, pracovisko Košice . Staré Mesto, Hviezdoslavova 7. Košice ako pn's1nsný
slavcbny' úrad 1. stupňa podľa 9 117 ods. 1 úkon č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní aslavcbnam poriadku (stavebný zákon) v znsni neskorších predpisov oznamuje v súlade g 13zákona č. 71/1957 Zb. o správnom konani (správny pcnadnk) vznem' neskorších predpisovzačatie kulaudačněho konania verejnou vyhláškou a súčasne v sú1ada 5 so siavebnénpzákona

nariaďuje
k „rodmi/snemu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym Šelrem'm na don

19.7.2017 o 08:00 hod.

so susrnniim pozvaných nn .ni-sis sisvby. Lj. pred vstupom do bytového domu na ul. Zimná13,1(nšica

K úslnemu pojednávaniu je navrhovalcľ povinný pripravii' nasledovnédoklady:
1. Dokumcnláciu overenú siavrbnýnr úradom v slavehnom konaní. nrip'nai stavebného
povolenia.

VIasANk pozemku n sxnvicb. ktoré su prcdmclom konann jo pminn) sirpioi' micsmez1sl'ovaníe podľa & 38 ods. 1 správneho poriadku a k rornuio účelu ich spríslupml'
Účastníci kpnania a dpiknuié orgány môžu svoje námletky a stanoviská nplainirnajneskôr pri nsmom pojednávan1_inakk nim nebude: prinuadnnra'.



Do podkladov rozhndnulia možno nahlmdnul' pred dňom úsmcho pojednávaniana MesleKošice. pracovisku Košice .suni Mesto. Hviezdoslavova & 7. č. dverí 52 v stránkových dňocha pri ústnom pojednávaní

Ak sa niekiorý z účastníkov konania nechá v konaní zasiupovai', musí jeho zásmpcapmiuiit pisomnn plnú muc loho účastníka konania, ktorý sa nechá mxlupovzl'.
MVK.-Y |... .

St::é JT

Inge Jarmila Virhovú
v ci referátu shvehnělln úradu

Porývajú sa-

1. Stavebník: Mgr. _Diana Goffova'. Zimná 13. Košice
2. Ing. Ján Koľvck, Ceskoslovenskcj amády iA, Košice
3. Ing. Pavol Stebnícký» Myslava ! |23_ Košice
4 Mestská časť Košice , Slarc' Mesto, Hviezdoslavova 7. Košice + verejná vyhláška5 Oslalm' účastníci konania: formou verejnej vyhlášky vzmysle 5 za správneho poriadku lak.Že luto oznámenie bud: vyvesené na dobu 15 dní Im úradnej tabuli tunajšieho úmdu.príslušnej mesiskej časti a na internetovej snímke www kOSlĽC sk



POTVRDENIE

Tom oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 5 IX správneho poriadku a musí byť

v zmysle 5 za správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní mi úradnej labuh mestskej časti.

Po uplynutí lejm lchmy avyznačem' dálumu zvesení): je potrebné um. potvrdenie
mslaf na Mesto Košice, pracoviskoKošice , smeMasia, Hviezdoslavova 7_ Košice.

Číslo nnámenia: MK/A/ZDIK/ISGGO» (IZ/ [ /BUN za dňa 7.6.1018

Vyvesené dňa: Zvesené dňa-


