
Obec Radzovce
Obecný úrad v Radzovciach

H 985 58 Radzovce 506

Číslo: 106/2020 Radzovce 03.06.2020
vybavuje: Ing. Vladimír Šoóš (047/4382501, mobil 0915 264 235)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

§ 61 ods. (4) zák. č. 50/1976 Zb. (verejnou vyhláškou) 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších predpisov

Stavebník: Mesto Fiľakovo (IČO: 00 316 075)

so sídlom: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

podal dňa 19.05.2020 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom 
stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:

„Cyklochodník“ - Fiľakovo
a to I. etapa a II. etapa

-1. Etapa na pozemkoch pare.č.: KN-C 3873, 3892/2, 3874, 3875/2, 2230/2
- II. Etapa na pozemkoch pare.č.: KN-C 3788/1 (= KN-E 2331), 3794/1 (=KN-E 2341), 3546/446, 
3546/676, 3546/385, 3546/384, 3620/1 (=KN-E 760/5)
kat. územie: Fiľakovo.

I. Etapa pozostáva z:
SO 101 Cyklochodník
SO 102 Preložka verejného osvetlenia
SO 103 Dažďová kanalizácia

I. Etapa sa nachádza v intraviláne v katastri mesta Fiľakovo medzi železničnou stanicou a 
mestským parkom na ulici Jána Bottu. Objekt sa skladá z týchto častí:

1. z novostavby cyklochodníka,
2. z rekonštrukcie jestvujúcej nespevnenej miestnej komunikácie na spevnenú.

Začiatok úseku (ZU) je pri železničnej stanici s napojením na miestnu komunikáciu - ulica 
Železničná a koniec úseku (KU) je pri napojení na jestvujúci cyklochodník, ktorý pokračuje pozdĺž 
mestským parkom.
Novostavba cyklochodníka bude slúžiť chodcom a cyklistom, prepája mestský park a železničnú 
stanicu, kde doteraz absentovalo priame spojenie medzi týmito miestami. Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie s vylepšením technických parametrov oproti jestvujúcej nespevnenej komunikácii 
zabezpečí lepší komfort jazdy po ulici Jána Bottu.
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II. Etapa pozostáva z:
SO 201 Cyklochodník
SO 202 Preložka verejného osvetlenia
SO 203 Podperný bod Slovák telekom
SO 204 Dažďová kanalizácia

II. Etapa sa nachádza v intraviláne v katastri mesta Fiľakovo pozdĺž Šávoľskej cesty. Objekt sa 
skladá z týchto častí:
í i 1. z novostavby cyklochodníka,

2. z rekonštrukcie jestvujúcej asfeltovej plochy.
Začiatok úseku (ZÚ) je za mostom ponad potok Belina na ceste 11/571 s napojením na jestvujúci 
chodník na moste a koniec úseku (KÚ) je pri napojení na jestvujúci chodník, ktorý pokračuje 
pozdĺž cesty III/2670 na obec Šavoľ.

Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté.

Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Petrom Gyôrgyom, ako príslušný špeciálny 
stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 3a ods. (4) zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 119 ods. (3) [na 
základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií zo dňa 08.08.2016 číslo OU-BB-OCDPK-2016/024467] a ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 13 ods. (5) a § 27 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho 
neskorších predpisov a v súlade 2 písm. a) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode a pôsobnosti 
orgánov štátnej správy na obce'ávyššie územné celky v súlade s ustanovením § 61 ods. (1) 
stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania a pretože sú. 
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od ústneho 
pojednávania. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do termínu: 
26.06.2020, inak k nim nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré mali 
a mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť v budove 
Mestského úradu vo Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - 
oddelení stavebného poriadku č. dverí 10 na prízemí v úradné dni: (pondelok, streda a piatok 7:30 
-11:30 a 12:00-14:00 hod.).

ing. PelfefGyôrgy 
starosta obce



Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

Vyvesené dňa: -k.JLÚLN.2020. Zvesené dňa:....................................................

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Príloha: - 2x situácia

Doručí sa:
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo - stavebník 2x

- lx ostáva v spise


